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JUIZO SOBRE A 1 a EDICaO DA "SiNTESE

DE GRAMATICA LATINA"

emitido pelo Bulletin Critique da Revue des

Etudes Latines, dirigida por J .
Marouzeau,

e orgao da Societe des Etudes Latines de

Paris

.

E. de Faria, Sintese de grammatica latino: Rio de Janeiro,

Briguiet et Cie., 1934, 151 pages.

"Ce petit livre, concu d'une facon Ires originale pre-

sente un tableau clair des formations inorphologiques du

latin. Tout en tenant compte des besoins elementaires de

1'enseignenient, il entr'ouvre discretement devant les eleves

le domaine de ses origines et oppose ainsi l'etat ancien a

l'etat classique. Ce coup d'oeil sur le passe se complete par

un apercu de l'avenir, puisque chaque chapitre signale

brievement des particularites des langues romanes qui s'ex-

pliquent par le latin. Tres suggestive est la conclusion, in-

titulee: "Caracteres generaux de la langue latine". L'au-

teur, en quelques mots, indique comment la psychologie ro-

maine s'est exteriorisee dans cette langue pauvre et aiito-

ritaire, predestinee par ses qualites et ses carences memes

a servir la nation qui a conquis le monde par un labeur et

» un effort sans clefaillance.

Ce livre, destine aux ecoles.d'un pays de culture latine

transportee, y apporte sous line forme assimilable "i'essen-
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PRBFAOIO DA l.
a SI

Nosso intento ao redigir este pcqueno resumq de gra-

matica latina foi responder ao apelo dos linguistas e filo-

loqos que ha quase cinquenta anos veem reclamando uma

renovagdo para o ensino do Latim, que permanece anacro-

nico, "separado de todas as ideias modernas", (1) na frase

de Marouzeau.
estudo do Latim no seculo XX ndo tern as mesmas

finalidades que tinha no seculo XVI, quando era usado

como lingua universal, servindo de veiculo ao pensamen.o

de entao. Hoje o Latim tern urn lugar no ensino secunda-

ria dos grandes centros de civilizagdo ocidental como reli-

cario de toda a cultura antiga, como elemento jnodelador

das linguas modernas.

Assim sendo, o ensino do Latim, para ser urn elemen-

to revitalizador da cultura moderna, deverd, ao mesmo tem-

po, valer-se dos elementos que essa mesma cultura moder-

na Ihe oferece para seu aperfeigoamento.

Foi o que procuramos fazer utilizando as novas con-

Iribuiqoes da linguistica, dando ao nosso trabalho uma

orientacao acentuadamente filologica. Essa onentagao tan-

to mail se justifica hoje, entre nos, quanta o estudo do

Latim e iniciado no quarto ano ginasial, isto e, no fun do

curso, precisamente, tendo o aluno ja adquirido uma certa

cultura geral. a

E, de mais a mais, pensamos com Marouzeau que a

explicagdo linguistica estd hem mais ao seu alcance, do que

(1) Marouzeau, "La Linguistique et L'Enseignement du La-

tin", pag. 9.
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a regra gramatical, porque se funda em comparagoes, apro-
ximagoes, justificagoes". (1)

Iniciando-se no quarto ano o estudo de gramdtica his-
torica portuguesa, estabelecemos em todo o nosso traba-
lho, sistematicamente, a comparagdo do Latim com o nos-
so iciioma, tornando-se assim a SiNTESE DE GRAMATI-LA LATINA tambem urn valioso auxiliar da aula de por-
tugiies. Naturalmente ndo descemos a grandes pormeno-
res para nao prejudicar o nosso piano de conjunto, mesmo
porque penmmos em voltar a tratar do assunto em urn tra-

PnlTr
eJ?A/UTICA C0M'PARADA DO LATIM E DOruin UGUE&, que temos em preparagao.

Na parte fonetica, principalmente no que toca apronuncia nos limitamos as conclusoes do nosso trabalho
°P™**t*do coma tese a Congregagdo do Colegio Pedro II— A PRONuNCIA DO LATIM.

«™
N
t
™or

f
ol°9ia nos baseamos sobretudo em Ernout —

Morphologie Historique du Latin", Meillet e Vendryes ~
TanrlL

GZmma \

re ComPa^des Langues Classiques",

n «Vu l
aimel d6S ZtvdesGrecques et Latines", Lind-

™ir~» * Lan^lla^" * "Historical Latin Gram-mar
. lara a sintaxe consultamos. a Laurand, Madviq,eRiemann -- "Syntaxe Latine". No ultimo capitulo nosts-piramos principalmente em Weise.
As referencias que fazemos ao indo-europeu e ao latimpopular estao baseadas em Brugmann, Meillet e Grand-

fritlf l
omPara^es c°™ o portugues em J. J. Nunes,Leite de Vasconcellos, Said Ali e Antenor Nascentes.

Quanto ao piano do trabalho, cumpre-nos acrescentar
que, dando-lhe orientacdo filologica, prestamos, tambem,
grande servigo aos estudantes do Ensino Secundaria dos
colegws eqmparados, pois que nossa "Sintese de Gramdti-
ca Latind" sahsfaz, plenamente, as novas exigencias do
atual programa de Latim elaborado pelo Ministerio de Edu-

(nL Mar0U2eau
>
"La Linguistique et I/Enseignement du La-tin", pag\ 15
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cagdo, que preceitua: "O objetivo principal do estudo de

latim e o filologico".

Resta-nos agradecer o valioso auxilio que nos presta-

ram na corregdo das provas ao nosso prezado colega pro-

fessor Mattoso Camara Junior, e aos nossos ex-alunos, hoje

companheiros de magisterio, Antonio Houaiss e Joao Ave-

lino Sidou.

ERNESTO PARIA





PREPAGIO BA 2" EDICAO

Tcndo tido este Uurinho urn metodo de exposieao que

muito se afastava de sens similares, publicados entre nos,

Trade temer custasse a conseguir do p&bhco urn acolhi-

mentofavordvel. Entretanto, sua aceitacdo pelo magisterw

Tecundario de todo o pais foi das mais auspicwsas, esgo-

tando-se em poucos anos a grande tiragem que consilium

a sua primeira edicao.

Prociirando, pais, corresponder a boa aceitacdo de nosso

trabalbo, conservamos nesta segunda edicao, exatamente a

mesma materia da primeira, vindo apcnas, aqm e_ acola,

corriqir-lhe pequenos erros tipograficos que nos haviam es-

capado, ou tornar mais clava a redacao nam on noutro

ponto

.

Dentre as observacoes que nos foram feitas por nume-

rosos colegas uma houve que, por muitas vezes repehda,

merece aqui uma explicacao: —a falta de exercicws
.

Nao

os colocamos na 1."- edicao, nem os inclnimos na presente,

depots de longamente meditarmos sobre a questao, por

acharmos que eles nao teem cabimento numa Smtese de

Gramdtica, isto e, num resumo suscinto dos fatos gramati-

cais do Latim. Nao chamamos ao nosso trabalho propria-

menfe de gramdtica por isso, sendo que a mclusao dos re-

feridos exercicios equivaleria a desmenhr o titido da obia.

Dada esla explicacao que julgamos necessdria passa-

mos a agradecer muito especialmente aos doutos colegas do

ensino secundaria aue tanio teem concorndo para a divui-

\qacao deste trabalhinho, e que sao a causa primordial de sen

"exito. Os nossos agradecimentos tambem a. Ruth u e
bales,

oluna da Faculdade Nacional de Filosofia, que muito nos
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auxiliou na corregdo das provas tipogrdficas da presente
edicao.

Cumpre-me enfim apresentar de publico a minha qra-
hdao, a eminente professora A. Guillemin, da Unwersi-
dade de Neulhj, cuja critica, publicada na Revue des Etudes
Latmes {2P semesire de 1934), foi para nos motivo de justo
desvanecimento e incentivo a perseverav na orientacdo quedamos aos estudos latinos, com o que procuramos seroir
modcstamente, mas com sinceridade, a causa da cultura em
nosso pais.

Ernesto Faria.
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INTRODUQAO

O Latim e uma lingua que pela origem se prende a
grande familia das linguas indo-europeas a que pertenceni,
entre outras, o grego, o sanscrito, o armenio, etc. Junta-
mente com o osco e o umbrio forma o ramo italico, que,
por sua vez, provem de uma unidade primitiva a que se
chamou o italo-celta.

A principio lingua de uma exigua populacao apertada
em urn territorio minusculo o — LATIVM ANTIQVVM —
com a conquista romana estendeu-se, primeiramente, por
toda a peninsula italica e, depois, por quase todo o terri-
torio do "Mundo Romano".

Com o desmembramento do Imperio, pelo V seculo,

o Latim passou a se desenvolver independentemnte em
cada provincia, formando, assim, com o correr do tempo,
as linguas romanicas, cujas principals atualmente sao: o
portugues, o trances, o italiano, o espanhol e o rumeno

.

Tendo sido a lingua de uma grande civilizacao, que
assimilou todas as civilizacoes anteriores, seus escritores
e poetas, para suas obras, 'que constituem justamente a
admiragao de vinte seculos, transportaram todo o esplen-
dor da cultura antiga.

Assim, o Latim, ainda hoje, pode dizer-se que vive de
uma dupla vida: vida continuada pelas linguas romanicas
atuais e perpetuada pelas obras dos autores latinos, que,
atraves dos tempos, veem fornecendo o motivo e o raode-
lo para grande numero de producoes que, tambem, tendo
recebido o toque do genio, veem enriquecer o tesouro es-

piritual da humanidade.
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PRIMEIRA PARTE

FONETICA

CAPiTULO I

jeto (*')

O alfabeto latino primitive) contava vinte e uma letras.

Na epoca classica, por influencia da cultura grega em Ro-
ma, duas letras Ihe foram acrescentadas para atender a
transcricao de palavras gregas : o y e o z. O G, que tambem
nao apareeia no alfabeto primitivo e era uma modificacao
do C, tomava o logar do Z arcaico, ja abandonado.

Assim, no tempo de Cicero e Cesar o alfabeto latino
contava as seguintes letras: — ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUXYZ.

Notas: 1) O y e o z, so aparecendo em transcricoes
de palavras gregas, nao eram por muitos consideradas le-

tras latinas.

2) O v e o j nao foram conhecidos pelos romanos.

(*) Sobre a origem e historia do alfabeto latino vede Ernesto
Faria, Manual tie Pronuncia do Latim, F. Briguiet & Cia., 1938.
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*
v " -iCCtLWl«VjMMODtUl^tlCIU.l-S.USlUli'

P- K5tlC»N0«'«0Cl\NTyMll.nttUM-IMiWJdyjt-

spa ;~, i f v (.icuKi^AA^UEt"^^^'^^" »

Fragmento de manuscrito. Note-se que nao havia separacao

de palavras, c por toda pontuagao um simples ponto para

niarcar as pausas na leitura.
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CAPiTULO II

Ortografia

A escrita dos romanos procurava representar coin

precisao a proniincia das palavras, isto e, era caracteris-

ticamente fonetica. Ora, havendo alteracoes sensiveis na

proniincia de uma epoca para 6utra, naturalmente tais al-

teracoes se refletiam na escrita.

Mas, na mesma epoca liavia frequentes alteracoes de

ortografia, do que nos da testemunho Quintiliano, emi-

nente gramatico latino.

Acontecia, por exemplo, em Roma, que a ortografia

dos textos era antes a da escola a que pertencia o copista

do que propriamente do autor. Assim as variantes dos ma-

nuscritos de uma mesma obra sao enormes, tanto que, se

estes em seu'todo representam o pensamento do autor,

atraves dos seculos ressentem-se bastante da colaboracao

alheia.

Atualmente, nas edicoes escolares, segue-se geralmente

a ortografia do seculo de Augusto, se bem que a gramatica

de Cicero e Cesar.
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CAPiTULO III

As vogais sao pronunciadas como em portugues.. O y,

porem, tern o som do u do frances.

Nos ditongos pronunciam-se ambas as vogais. No La-

tim classico so havia quatro ditongos: au, ae, oe e eu, que

era rarissimo.

Das consoantes, b, p, d, t, f,
I, \k e q pronunciam-sc

como em portugues.

C tern sempre o som de k, mesmo antes d e e de i.

G, mesmo antes de e e de i, conserva o mesmo som

que tem antes das outras vogais.

H e ligeiramente aspirado, quando inicial.

M e sempre proferido. Quando em fim de silaba e

mais tenue do que quando inicial, mas nunca nasaliza a

vogal que o precede.

N e tambem sempre proferido, nunca nasalizando a

vogal anterior.

R inicial e intervocalico, como o r italiano.

S intervocalico sempre como g.

X como cs.

Nota: — Todas as letras sao pronunciadas em Latim,

nao havendo vogais nem consoantes mudas.



CAPiTULO IV

Quantidade e Acento

As.vogais podiam ser breves ou longas. E' o que se

chama a quantidade das vogais. Uma longa tem a dura-
cao de duas unidades de tempo e uma breve a de uma so

unidade de tempo. Todo ditongo ou vogal seguida de duas
consoantes, ou de x, ou de z, e longa.

A quantidades das vogais e de grande importancia em
Latim, pois sobre ela repousa o ritmo e portanto toda a
metrica latina. Alem disso, a ela se subordina tambem a

acentuacao tonica das palavras, pois nos vocabulos de tres

ou mais silabas a penultima so e acentuada se for longa.

Em Latim nao ha oxitonos de mais de uma silaba, portan-
to: Todos os dissilabos sao paroxiionos e as palavras de
tres ou mais silabas sao paroxitonas se a penultima sila-

ba for longa, ex. debere, e proparoxitonas se a penultima
for breve, ex. animus.

Nota: — O sinal - colocado sobre uma vogal indica que
esta e longa. Ex.: debere; e o sinal w que e breve, ex.: fa-

cere.

NOTA IMPORTANTE

Os capitulos III e IV encerram o principal que se deve saber
sobre a verdadeira- proniincia do Latim, pronuncia adotada pela
quase totalidade dos fil61ogos modernos. Como se ve, basta urn
pouco de boa vontade dos nossos professores de Latim para ser logo
compreendida pelos alunos, que, com isso, teriam imensas vanta-
gens nao so para o estudo do proprio Latim, como tambem no de
qualquer outra lingua romanica. A questao e amplamente estuda-

* da e debatida, em "A Pvonuncia do Latim" de Ernesto Faria, tese

de eoneurso, apresentada a Congregagao do Colegio Pedro II e em
'•Manual da Pronuncia do Latim", do mesmo autor.

L



SEGUNDA PARTE

CAPiTULO I

Comparando-se o Latim classico com o Portugues, on

com qualquer outra lingua romanica, desde logo se obser-

va que o idioma dos romanos possuia um sistema de fle-

xoes muito mais rico do que o das linguas dele derivadas.

Em portugues, por exemplo, as desinencia nominais sao

pouquissimas: duas para indicar o genero — feminino e

masculino —, e duas para o numero — singular e plural.

Por esse motivo, autores ha que nao adotam a deno-

minacao de morfologia para o estudo das palavras e suas

formas "nas linguas modernas ja constituidas", relegan-

do-a tao somente para aquelas "que tenham um sistema

de declinacoes e de conjugacoes desenvolvido". (1)

a) i

Em Latim, como ainda hoje em alemao, ha tres gene-

ros: masculino, feminino e neutro. Este e o genero das

palavras que nao sao nem femininas nem masculinas, co-

mo alias indica a propria palavra neutro, em Latim neu-

ter, que significa: nem um nem outro.

(1) Said Ali, "Lexeologia do portugues historico", pag. 24.
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De urn modo geral o masculino e o feminino denotam
animais de um ou outro sexo, enquanto o neutro se rei'e-

ria a inanimados (1).

Entretanto, o neutro, desde uma epoca muito remota,
tendia a desaparecer, ora confundindo-se com o masculi-
no, ora com o feminino.

Por isso as linguas romanicas nao conservam o neu-
tro, do qual aparece urn on outro vestigio nas formas pro-
nominais, como, por exemplo, em portugues os demonstra-
tivos isto, isso, aquilo, etc.

e Caso

Ha em Lalim dois numeros: — singular e plural.
Do dual, que ainda aparece em Grego, o Latim so con-

serva como vestigios ambo e duo.
Cada numero possue seis terminacoes ou desinencias.

Estas desinencias eram empregadas segundo a i'uncao sin-
latica da palavra na oracao, constituindo assim os casos.
Se a palavra era sujeito tinha uma terminacao; se era ob-
jeto direto, outra; se adjunto adverbial, outra, etc.

Ha, pois, seis casos, a saber:

Nominativo — de nominate, riomear, e o caso do su-
jeito e do predicative

Vocativo — de uocare, chamar, indica a pessoa* a
quern se fala, que se invoca.

Acusativo — de accusare, acusar, e principalmente o
caso do objeto direto.

Genitivo — de gignere, gerar, porque dava ideia de
descendencia, e o caso do complemento terminativo, tra-
duzindo-se em Portugues pela preposicao de.

(1) "Cumpre nao confundir q genero natural com o genero gra-
mmatical: este ultimo apenas exprime uma relagao entre o substan-
•
A
IY?.

e ° adJetivo que o cletermina, so tern valor morfologico e sin-
tatico. • Ernout, "Morphologie llistorique du Latin", pag. 2.
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Dativo — de dare, dar, indiea a quem se da ou a

quem ou a que se destina alguma coisa. E3

o caso do ob-

jeto indireto.

Ablativo — de aufero, tirar„ afastar, indicava propria-

mente o ponto de partida, adjunto adverbial de lugar donde.

O ablativo latino era a sintese de tres casos: do abla-

tivo indo-europeu, do instrumental e do locativo, do qua!

se conservam alguns vestigios; e o caso de regra geral do

adjunto adverbial.

Estes casos tinham, como vimos, desinencias diferen-

tes para o singular e para o plural.

Tendo a palavra em Latim sua funcao sintatica pre-

cisamente determinada pela desinencia, a construcao do

periodo era muito mais livre do que nas linguas romani-

cas, onde a inversao da ordem das palavras numa frase

pode, com frequencia, redundar na inversao cOmpleta do

sentido, o que ja nao se dava na lingua do Lacio.

- c) Declinac.ao

Os nornes em Latim tinham para especificar as suas

funcoes na frase determinadas terminacoes ou desinencias.

Estas nao eram, entretanto, as mesmas para todas as par

lavras, variavam segundo a vogal do radical, constituindo

varios sistemas de flexao, chamados declinacoes.

Havia cinco declinacoes ou grupos de flexoes, carac-

terizadas por uma vogal predesinencial : a para a primeira,

o (e depois u), para a segunda, i (ou consoante) para a ter-

ceira, u para a quarta e e para a quinta. (1)

(1) Esta divisao em cinco declinagoes, se bem que tradicional,

nao tern valor cientifico. TIavia em Latim dois grandes grupos: Urn,

dos substantivos de tema em a e o/e, substantivos da l a e 2 a decli-

nag5es; outro dos terminados em i (ou u) e consoante —- 3 a e 4 a

'declinagoes; havia ainda um grupo mixto dos temas em e, toraan-
'do alguns casos ao primeiro grupo e outros ao segundo. A este

grupo. mixto pertence a 5 a ' declinagao.
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Declinar uma palavra e faze-la passar por todos os

casos.

Destas declinacoes as principals eram as tres priniei-

ras. Por isso me'smo, mais tarde a quarta e a quinta vie-

ram a desaparecer, vindo encorporar-se as tres primeiras

os substantivos a elas pertencentes.

^eslitenclas

Singular

Nom, — s, m, zero (1).

Voc. — geralmente igual ao nom. (2).

Ac. —- m, zero (neutros da 3.a e 4.a ) .

Gen. — i (1 a
, 2.a e 5.a ) (?) s (3.a e 4.a )

.

Dat. —i.
Abl. — (d) e (tenuis consonanlicas) . |

Plural

Nom. Voc. — i (l.a c 2.a ) (e)s, (3.a , 4.a e 5.a ) a

(neutros)

.

Ac. — (n)s a (neutros).

Gen. — rum (l.a , 2 a e 5.a ) um (3.a e 4 a
)

.

Dat. Abl .
— is (l.a c 2.a ) bus (3.a , 4.a e 5.a ) .

(1) Sea dcsineneia geral do nominativo singular. Os neutros

da 2.a apresentam a desinencia m do acusativo e ok nomes da l..
a

bem como os neutros da 3. a e 4. a c alguns masculinos e femininos

da 3.
a apresentam a desinencia zero, isto e, ausoncia de desinencia.

(2) Os masculinos e femininos da 2.
a doelinacao nao apresen-

tam propriamente desinSaeia de vocalivo singular, mas a simples al-

temancia da vogal do tenia de o para e.

.*
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Terciicio. Coancdiografo latino, era Terencio natural da Africa,

donde sen sobrenome Afer, o a-fricano. Estreou aos 19 anos

com sua pega Andria. Era nascido em Cartage a poderosa ini-

niiga de Roma, tendo vivido do 184 (?) a 153.



CAPiTULO II.

A primeira declinacao era formada quase exclusiva-

mente de palavras femininas. Ha poucos masculinos, qua-

se todos nomes de homens ou profissoes exercidas por ho-

mens, ex. nauta, marinheiro. Nao ha neutros.

PARADIGMA

Singular Plural

Nom., Voc. — Rosa * Nom. e Voc. — Rosa?.

Acus. — Rosam Acus. — Rosas

Gen. e Dat. — Rosa? Gen. — Rosaram
Ahl. — Rosa Dat. e Ablat. — Rosz's

NOTAS:
1")

:

— Seguem esta declinacao nao so os substantivos,

mas' tambem o feminino dos adjetivos ditos da l.a classe.

2") — A desinencia do ablativo diferia da do nomi-

nativo e vocativo pela quantidade. Neste o a era longo, a;

ex.: ablativo rosa; enquanto que nos nominativo e. voca-

tivo era breve.

3a ) — O genitivo Halico era em as. Aparece ele ape-

nas em escritores arcaicos, deixando como linico vestigio

no Jatim classico as expressoes: pater familias, maler fa-

milias, etc.

* Rosa, ee, rosa.

vm!%mm!!w&&
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4») —. O genitivo ae provinha de um genitivo arcaico

ai, genitivo este que ainda aparecia na epoca classica; ex.:

pictm.

5
a
) — O genitivo plural antigo provavelmente era em

um, tendo deixado como vestigios principalmente os com-

poses de gena e cola; ex.: terrigenum e caelicolum.

6 a
) — Na lingua religiosa e na lingua juridica apare-

cem, para evitar confusao com as formas masculinas, o

dativo e ablativo plural abas para as palavras dea, dedbus,

deusa; filia, iilidbus, filha.

NOTA H\«PORTANTE — Como ja vimos, mesrao no

latim classico havia a tendencia para a redugao das decli-

nagoes e dos casos. Aquelas reduzira-m-se no fim do latim

popular, o pre-romance, as tres primeiras, e estes a dois,

o nominativo e o acusativo, que sintetiza todos os ou-

tros. Nessa epoca as desinencias de acusativo singular e

plural da l
a declinacao eram: a e as. Por isso, em ijortu-

gues as palavras femininas, quase todas provindas da pn-
meira declinacao, terminam em a no singular, e as no
plural.
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I?

C. J. Cesar, o maior homem de sen tempo, foi invicto general,
escritor e historiador eminente, notavel orador e grande esta-
dista. Pela pureza da lingua e com Cicero a autoridade maxi-
ma do Ijatim classico. Nasccu em Roma em 100 antes de Cris-

to, morrendo cm 44 a. C, vitima de uma conspiragao.



CAPiTULQ III

leelina§&©

A segunda declina^ao constava principalmente de mas-

culinos e neutros. Contava tambem alguns femininos, qua-

se todos nomes de arvores; ex. : malus, macieira, figus, fi-

gueira, etc.

PARADIGMAS

Singular

Nom. Dominus * Puer * Vir*
Voc. Donline Puer Vir

Acus. Dominam Pueram Virum
<jEN. Domini Pueri Viri

Dat. e Abl. Domino Puero Viro

Plural

Nom e Voc. Domini Pueri Viri

Acus Dominos Pueros Viros

Gen. Domindrurn Puercrum Virorum

DAT. e , Ablat. Dominis Puer is Vi.ris

Singular Plural

Nom. e Voc. Tempium *• Templa
Acus. Templum Templa
Gen. Templi Temploram

t Dat. e Abl. Templo Templis

;;

>.v:
:;* 'Bomiiras, :i, senhor; puer, i, menino; vir, i, liomem, varao;
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NOTAS:

1») — Seguem esta declinacao, nao so os substantivos,

mas tambem os adjetivos masculinos e neutros da l.a clas-

se: bonus, bonum, bom.

2
a
) — A segunda declinagao como ja foi dito, so en-

cerrava as palavras com a vogal tematica o, vogal esta que

pelo fim do seculo III a. C. se transformou em u. Quan-

do, porem, esta vogal tematica era precedida de r, depois

de vogal breve, sofria a sincope, e realizando-se posterior-

mente a assimilacao do r radical e do s (desinencia do

nom. sing.), acontecia que varios nomes da 2" declinacao

faziam o nom. sing, em r, como por ex.: puer.

3 a
) — A declinacao dos neutros difere da dos mas-

culinos e femininos apenas nos nom., voc. e acus., casos

que, no plural, em todas as declinacoes, terminam sem-

pre em a.

4a
)
—

- Exceto os nomes em us, que teem o voc. sing,

em e, todos os demais tem-no igual ao nom.; ex.: puer,

uir, templum . Note-se porem que este e nao e propriamente

uma desinencia mas a alternancia da vogal tematica.

5
a
) — Os nomes terminados em ius teem o voc. em /,'

os em ius em e. Ex.: Vergilrus Vergilif, Darius Dane.

6 a
)

-— O gen. sing, dos nomes em ius na epo^a classi-

ca e sempre em i. Ex.: Vergili, de Vergilius.

7") — Primitivamente o dat. e ablat. sing, da 2
a
dec.

nao se confundiam: este terminava em od e aquele em oi.

8a
) — Durante muito tempo prevaleceu a desinencia ei

para o nom. plural, reservando-se i para o gen. sing., ape-

nas. So no Imperio a desinencia i conseguiu suplantar a

antiga terminacao ei. Os nomes em ius de regra gera.l fazem

o nom. pi. em ii.

9») — O gen. pi. primitivamente era em am. Como ves-

tigio desta desinencia encontra-se o gen. em um, entre ou-

tros, nos nomes de linguas tecnicas, como: nomes de moe-

das, pesos e medidas, ex.: nummum, modium, iugerum.
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10*) — Os nomes era ius, ium, fazem o dat. e ablat. pi.

em iis.

H«) __ Ha tres neutros que excepcionalmente fazem o

nom. e ac. sing, em us: uirus, pelagus e uulgus.

NOTA IMPORTANTE: — No fim do Latim popular o

ac. dos masculinos da 2 a dec. era em u para o sing, e os

para o plural. Por isso em Portugues a maior parte das pa-

lavras masculinas derivadas da 2a declinacao terminam em

o no sing, e os no plural. O italiano, porem, conserva for-

mas de plural em i e em a, igualmente provindas do nom.

masc. plural em i, e dos nom. e acus. neutro a. Ex.: libri,

uova.

b) Primeira Classc dc Adjctivos

Chamam-se adjetivos da 1" classe aqueles que no lemi-

nino se declinam pela l
a declinagao e no masculino e neu-

tro pela segunda. Ex.: iiisius, iiista, iustum, justo; cams,

cam, carum, caro; niger, nigra, nigrum, negro; miser, mi-

sera, miserurn, misero.

PARADIGMAS

Singular

Nom. Iiistus, iusta, iustum

Voc. Iustc, iiista, iustum

Ac. Iustum, iustam, iustum

Gen. lusti, iustae, iustr.

Dat. Msto, iustae, iusto.

Ablat. lusto, iusta, iusto.
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Singular

Nom. Niger, nigra nigrum.
Voc. Niger, nigra nigrum.
Ac. Nigrum, nigrum, nigrum.
Gen. Nigri, nigrae, nigri.

Dat. Nigro, nigrae, nigro.

Ablat. Nigro, nigra, nigro.

Nom. Miser, misera, miserum
Voc. Miser, misera, miserum
Ac. Miserum

, miserazu, miserum
Gen. Miser/, miserae, mi serf.

Dat. Misero, miserae, misero.
Ablat. Misero, misera, misero.

Plural

IP

Nom, Iusti, iiistae, iusta.

Voc. lusti iiistae iusta

Ac. Ifistos, iiistas, iusta.

Gen. Iustorum, iustdrum, iustdruzzz.

Dat. Iustis, iustis, iustis.

Ablat. Iustis i fistis iustis.

Nom. Nigri, nigrae, nigra.

Voc. Nigri, -

'

nigrae, nigra.

Ac. Nigros, nigras, nigra.

Gen. Nigrorum, nigrdrum, nigrorzzzzz.

Dat. Nigris, nigris, nigris.

Ablat. Nigris, nigris nigris.

Nom. Miseri, miserae, misera.

Voc. Miseri, Miserae, misera.

Ac. : Miseros, miseras, misera.

Gen. Miserorum, miserdrum, miserorum
Dat. Miser is, miseri*, miseris.

Ablat. Miseris, miser is, miseris.
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NOTA: — Exceto os adjetivos asper,a,um, aspero; li-

ber,a,um, livre; prosper,a,am, prospero; miser,a,um, mise-

ro; tener,a,um, tenro; e os compostos em ger e fer, todos

os adjetivos perdem o e, nos casos declives, declinando-se

como niger.

c) SUPERLATIVO

Processo empirico:

Forma-se o superlativo de qualquer adjetivo trocan-

do-se a desinencia do gen. singular por issimus, a, um; se-

guindo o superlativo, assini i'ormado, exatamente a deeli-

riacao dos adjetivos da l
a
classe. Ex.: iustus, a, um; super-

lativo: iust(i)ssimus, a, um.

NOTAS

:

1«) — Se o adjetivo terminal- em r no nom. masc.

singular, acrescenta-se-lhe rinuis, rima, rimum, seguindo

igualrnente a l
a classe dos adjetivos. Ex.: niger, a, um;

nigerrlmus, nigerrima, nigerrlmum.

2«) .— Os adjetivos terminados no nom. masc. sing, em

dicus, ficus e uolus, trocam, no superlativo, essas termina-

coes por dicentissimus,a,um; ficentissimus,a,um; uolentis-

simus,a,um. Ex.: benedlcus,a,um, benedico; superlativo:

benedicentissimus,a,um; maleficus,a,um, malefico; sup. —
ma\eficentissimus,a,um; beneu6lus,a,um, benevolo; sup. —
bei\euolentissimus,a,um.. .

3
l

) — Os seguintes adjs., terminados em His, fazem o

sup. trocando essa terminagao por limus,a,um. Ex.: faci-

lis, facil; sup. — £ncUimus,a,um; difficilis, dificil; sup. —
, diHicilimiis,a,um; similis, semelhante; sup. — similimus,

a,um; dissimilis, dissemelhante; sup. — dissimilimus,a,um-
?

gracilis, gracil; sup. — gr&cUimus,a,um; humilis, humilde;

sup. — h.umilimus,a,iim.



i

d) Adverbios Derivados dos Adjetivos dal" Classe

|

|

'

A adjetivos da 1" classe correspondiam, de regra ge-

| ral, adverbios de modo em e. Ex.: iustus,a 3
um — iuste;

'

rectus^.um — recte; bonus,a,um — bene,
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4-) Os seguintes adjs. apresentam o sup. comple-

tamente irregular: bonus,a,um, bom; sup.: optimus,a,um;

malus,a,um, man; sup.: pessimus,a,um; paruus,a,um, pe-

queno; sup.: minimus,a,um; magnus,a,um, grande; sup.:

maximus,a,um.

5") __ Os adjs. em ens, ius e wis nao admitem super-

lativos sinteticos," em vez dos quais se empregam formas

analiticas por meio de adverbios corno maxime, ualde, ma~

gis, etc.

NOTA IMPORTANTE: — O uso das formas perifras-

ticas desenvolveu-se de tal sorte que conseguiu sobrepujar

os superlativos sinteticos. Assim, nas linguas romamcas,.

todos os superlativos oriundos do latim popular sao ana-

liticos. Na Renascenca, por6m, com o reviver dos estudos
j

classicos, os eruditos de entao passaram a usar superlah- 1

vos sinteticos calcados nos moldes latinos diretamente. As-
j

sim, por exemplo, em portugues temos, por influencia do i

italiano, numerosos superlativos sinteticos, como pauper-
|

rimo, benevolentissimo, dulcissimo, etc. Por isso, urn meio

pratico de se formar o superlativo de urn adjetivo em latim

e. tomar-se o superlativo do adjetivo correspondente em por-

tugues trocando-se a terminacao portuguesa deste (o, a)

pela latina {us, a, urn) . Ex. magnus, a, um, em portugues,

grande. O superlativo de grande e maximo; portanto, tro-

cando-se a terminacao o por us, a, um teremos formado o

superlativo de magnus, maximus, a, um.
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NOTAS

:

1") — Alguns adjetivos da 1' classe, entretanto, for-

mam adverbios de modo em o: falsus,a,um, falso — falso;

tutus,a,um, seguro — tuto, em seguranca, etc.

2 a
) — Os adverbios em e formam o superlative, to-

mando-se o sup. do adjetivo de que se derivam, e trocando-

se-lhes a desinencia us por e. Ex.: iuste — iustissimus,a,

um, sup. do adverbio iustissime; bene, optimus,a,um, su-

perlativo do adv. optime.

3") — Os adverbios em o formam o superlativo tro-

cando-se as desinencias do sup. do adjetivo de que se de-

rivam por o. Ex.: falso, falsissimus,a,um — falsissimo;

tuto, tutissimus,a,um — tutissimo.
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M. T. Cicero, o maior orador romano de todos os tempos,
grande advogado, apriniorado escritor e poligrafo, politico, e

polemista ardoroso, foi consul em 63 a. C. Nascent em Arpi-

imm em 106 a. C, morrendo assassinado em 43 a. <J.

;



CAPfTULO IV

3
a Declinagao

A 3
a declinacao compreende nomes masculinos, femi-

ninos e neutros. De todas as declinacoes e a mais dificil e

comp.lexa, em virtude da multiplicidade clos temas, niodi-

i'icados, nao raro pelo embate das leis i'oneticas, alternan-

cias, etc. Dai numerosas formas para o nom. sing, que por

vezes diferem bastante das dos casos declives.

Divide-se em dois grandes grupos: temas sonanticos e

teinas consonanticos. Os primeiros se subdividem em temas

sonanticos propriamente ditos e temas sonanticos sinco-

pados. Os consonanticos subdividem-se em: 1) temas ter-

minados por uma oclusiva gutural, bilabial ou linguo-den-

tal; 2) temas terminados em liquida on nasal; 3) temas

terminados por sibilante. Alcm destes ha ainda -urn grupo

formado pelos chamados teinas mixtos e oatro pelos ano-

malos

.

Esta classificacao, que tern por si o valor cientifico,

parece-nos, entretanto, demasiadamente complexa, razao

por que nos iimitamos em oferecer urn esquema das desi-

nencias, tratando em notas especiais os casos que poderiam

oferecer maior dificuldade.

Singular Plan

Nom. — S (ou qualquer ou~

tra desinencia)

es (neutros a)

Voc. -— Ignal ao nominativo 11 « >;

Ac. —- em ou im (nos neu-

tros igual ao nomi-
nativo)

it r> H
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Singular

Gen. — is

Dat. — i

Aijl. — e ou i.

NOTAS:

Plural

mm ou um
ibus

1») — De regra geral o nominativo da 3a declina§ao

termina em s. Por motivos de ordem fonetica ou pela ana-

logia, as vezes este s se transforma, como por exemplo em

arbor, arvore, em vez de arbos. Outras vezes da-se o caso

de aparecer no nom. o tema puro, sem desinencia casual.

2 a
) — Os temas sonanticos masculinos e femininos

fazem o nominativo em geral em is, e raramente em es.

Ex.: auris, is, orellia; clades, is, derrota. Os neutros teem

o nom., e portanto o voc. e o acus. em e. Ex.: mare,is,

mar. Entretanto quando este e vinha precedido de r ou I

nos temas em ali e ari sofria apocope, dai os neutros ter-

minados em r e /, como por exemplo: ammal,is, animal;

exemplar, is, exemplar.

3») — Os temas consonanticos terminados por oclusi-

vas, gutural, bilabial ou linguo-dental no nom. masc.-fe-

min. terminam em s. Entretanto, ha a notar que os ter-

minados em linguo-dental d e t, assimilam-na ao s da desi-

nencia, dando-se posteriormente a simplificacao das duas

consoantes. Assim, pois, temos uox (uocs), uocis, voz;

lex (legs), legis, lei; plebs, plebis, plebe; pes (peds, pess),

pedis, pe; miles (milets, miless), militis, soldado. Os neu-

tros apresentam no nom. acus. sing, o tema puro. Ex.:

cor, cordis, coracao; lac, lactis, leite.

4«) — Os temas terminados por liquida, masculinos

e femininos, fazem o nom. sing, sem a desinencia s. Ex.:

rps imperdiorjs, general; sal,is, sal. Os neutros tambem apre-
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sentam a liquida no nom. e acus. sing.: — nectar,is, nec-

tar; mel, mellis, mel. (1)

5") — Os temas em nasal tambem nao apresentam a

desinencia s no nom. sing., mas o tema puro, com o alon-

gamento da vogal predesinencial. Os terminados em on

perdem, entretanto, a nasal no nom., abreviando-se tam-

bem a vogal tematica por analogia; os terminados em en

conservam a nasal. Ex.: homo, inis, homem; numen, inis,

mime. Os 'neutros terminam todos em en no nom. ac. sing.

Ex. : agmen, inis, multidao.

6») — Os temas sigmaticos (em s), quase todos mas-

culinos e neutros, apresentam s no nom. Divergem apenas

pela quantidade da vogal final; enquanto que nos mas-

culinos alongam-se no nom., ex. pubes, eris, piibere; os

neutros conservam-na breve, ex. genus, eris, genero. Cha-

ma-se rotacismo a lei fonetica em virtude da qual s entre

vogais passou a r. Ex. : pubes, eris. A's vezes, por analogia

com os outros casos, este r estende-se ate ao nominative

Ex.: arbor, is.

7") — O gen. sing, e sempre em is. Damos alguns ge-

nitivos dificeis de reconhecer com relacao ao nom.: lupi-

ter, gen. — lovis, Jupiter; bos — bonis, boi; supellex—
supellectilis, mobilia; caro — carnis, carne; iter- — ^n

f~
ris, caminho; \ecur — iecineris, figado; femur — feminis,

coxa.

8a
) — O dat. sing, e sempre em i.

9 a
) — O ac. sing, e de regra geral em em para os

masculinos e femininos. Os neutros, como ja vimos, tem-

-no igual ao nom. sing. Primitivamente os temas em i ti-

nham o ac. sing, em im e os consonanticos em em. Poste-

riormente este ac. em im transformou-se em em, confun-

dindo-se as terminates dos dois temas (sonanticos e con-

(1) Primitivamente diferiam os masculinos e femininos d os-

neutros pelas alternancias,
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sonanticos) e fixando-se em em a trminacao do ac. sing.

Entretanto em latim classico ainda apareciam vestigios

desse primeiro estado de coisas, havendo algumas paia-

vras, quase todas de linguas tecnicas, que tinham o ac. em
im. Exs.: amussim, cordel; burim, rabica do arado; cucu-

mim, pepino; fatim, fenda (desusado); futim, vaso; raulm,

rouquidao; rumim, esofago; sitim, sede; Tiberim, Tibre;

tussim, tosse, e mm, forca. Havia outros em que as desi-

nencias em e im alterna^vam. Exs. : febrfm e febrem, febre;

nauem e naiu'm, nau; puppem e puppim, p6pa; .turrejn'e

tuiiim, torre, etc.

10a
)
— ablativo sing, e geralmente em e. Primiti-

vamente os temas sonanticos tinham-no em i, e os eonso-

nanticos em e, liavendo posteriormente como no caso do

acus., confusao das duas terminagoes. O ablativo em i, po-

rem, deixou mais numerosos vestigios do que o ac. E 5 cons-

tante nos temas em i, nos seguintes casos: 1°) nos neu-

tros; 2°) nos adjetivos da 2 a classe; 3°) nos nomes que ti-

nham o ac. sempre em im.

IP) — O nora., voc. e ac. pi.- sao, para os nomes mas-
culinos e femininos, regularmente em es. Primitivamente

os temas em i diferenciavam o nom. e ~voc, que eram, res-

pectivamente, em es e em is. Ha dessa diferenciacao nume-
rosos documentos na literatura arcaica, mas afinal, por

analogia com o ac. sing, em em e com as formas do nom.,

ac. e voc. dos temas consonanticos, prevaleceu a forma es

para os tres casos do plural. O nom., voc. e ac. neutro re-

gularmente em a nos temas consonanticos e em ia nos te-

mas sonanticos.

12 :

') — O gen. pi, e naturalmente em ium para os te-

mas sonanticos e em urn para os em consoante.

!?/) — Urn gran.de numero de nomes, principalmente

monossilabos, terminados em ns, rs, bs, ps, Ix, faz o gen.

pi. em ium. Ex.: whs, cidade; mans, monte; arx, cidade-

la; etc.
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14*) __ O dat. e ablat. pi. para arabos os temas e

ibus, mas, enquanto que o i nos temas sonanticos c vogal

tematica, nos consonariticos e vogal do ligacao.

SUBSTANTIVOS IRREGULARES

Bos, boi, gen. sing, bonis, gen. pi. bourn, dat. e abl. pi

bobus ou biibus.

Sus, porco, gen. sing, suis, dat. e ablat. pi. siiibus on

silbus.

Uis, forca, ac. sing, uim, abl. sing, ui; pi. nom. ac. voc.

uircs, gen. uirium, dat. e abl. uiribus.'

b) Adjetivos da 2" Classe

Chamam-se adjetivos da 2
a
classe aqueles que se deeli-

nam pela 3a declinacao. Os mais numerosos desses adje-

tivos tinham uma so forma para os nom. e voc. dos masc.

e t'em., em is, e outra para os neutros em e. Ex.: breuis,e,

breve. Havia alguns, os menos numerosos, que tinham
uma forma para cada genero no nom. voc. sing. Ex.: sa-

luber,is,e, salubre. Enfim, outros com uma so forma para

os tres generos. Ex.: felix, feliz. As gramaticas os costu-

mam denominar biformes, triformes e uniformes. Todos
esses adjetivos que seguem exatamente a 3 a declinagao,

teem como linica particularidade que assinalar o fazerem
o abl. sing, sempre em i.

c) Participios Presentes

Os part, presentes em ns seguem, todos, a 3 :l declina-

cao, fazendo o abl. sing, em e, quando funcionam como
participio, e em i, quando funcionam como adjetivo.

d) Comparativo dos adjetivos

Processo empirico:

. Forma-se o comparative de urn adj. substituindo a

desinencia do gen. sing, por ior para o masculino e femi-
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nino e ius para o neutro. Seguem exatamente a 2 a classe

dos adjetivos. Ex. iustus, a, urn. Gen. iusti, comparativo

iustior, iustius.

NOTAS:

l
a
) — Os adjetivos terminados era dicas, ficus e uohis

fazem o comp. em dicentior, his; ficentior, his; uolentior,

his. Ex.: beneuolus, comp. — beneuolentlor, his.

2") — Os seguintes adjetivos formam o comp. irregu-

larmente: parmis, comp. minor,us; magniis, comp. maior,

us; bonus, comp. melior, us; malus, comp. peior, us.

NOTA IMPORTANTE : — Como ja vimos, o uso do

comparativo analitico desenvolveu-se no proprio Latim, de-

saparecendo no romance o comparativo sintetico. Entrc-

tanto, em portugues temos numerosos vestigios desses

comparativos sinteticos, alguns deles ate suplantando total-

mente na lingua culta as formaQoes perifrastioas. Ex.

:

maior, melhor, etc.

e) Adverbios derivados dos adjetivos da 2 a classe

Aos adjetivos da 2a classe correspondiam de regra ge-

ral adverbios em ter. Ex. : breuis,e adv. breuiter; felix adv.

feliciter, etc.

i') Comparativo dos adverbios de modo

Forma-se o comparativo de um adverbio de modo to-

mando o nom. sing, do comp. neutro do adjetivo de que

se deriva o adverbio. Ex. : iuste comp. neutro nom. sing, de

iustus,a,um e iustius. Logo o comparativo do adverbio

iuste sera iustius. Breuiter, comp. neutro nom. sing, de

breuis,e, e breuius. Logo o comp. do adv. breuiter sera

breuius.

NOTA — So teem comparativo e superlative os adver-

bios de modo que se derivam de adjetivos qualificativos.
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Marco Antonio. Amigo devotado de Cesar, foi por sua extraor-

dinaria bravura homein de coni'ianea do grande general, que o

-deixou em Roma como sen preposto, enquanto se aiisentava,

eni snas conquistas longinquas. Depois da niorte de_ Cesar, em-
penhou-se na perseguicao de sous assassinos. Apaixonando-se
por Cleopatra., indispos-se com Augusto, por quem foi tetido

na Tbatalha de Actium.



CAPiTULO V

gao

A 4 a deelinacao cncerra substantivos masculinos, fe-

mininos e neutros.

Gomo ja foi dito, os poucos substantivos pertencentes

a 4" deelinacao, pela sua semelhanca com a 2 a
e com a 3\

acabaram encorporando-se a essas declinacoes. E isso nao

se verificou apenas no fim do latim popular, mas desde o

principio da tradicao literaria, como provam certos subs-

tantivos que seguiam ora a 4a deelinacao, ora a 3% ora a 2".

PARADIGMAS

c. c Femininos

Singular Plural

Nom.
Voc.
Gen.

Ac.

DAT.
Abl.

fmetus

fruclum

fr u.ctui

fructu

Nom.
Voc.

Ac.

Gen.

DAT.

Abl.

fmetus

fructiium

fructibus

Neutros

Singular Plural

Nom.

\

)

Nom.

I
Voc.

Ac.
cormi

Voc.

Ac.

cornua

Abl. I Gen. cornuiun

Gen.

DAT.

cornus
cornui

Dat.

Abl.
1

cornibus

r4r
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NOTAS:

1*) — Os-masc. e fern, apresentam no nom. voc. sing.

a desinencia s; os neutros apresentam 6 tema puro.

2«) —. O gen. dos masc. e fern, difere do nom. voc.

pela quantidade: o gen. e longo e o voc. nom. e breve.

3») _ A's vezes aparece nos poet'as uma forma de

dat. contrato em u.

4a) — Ha indeoisoes sobre a quantidade do u do nom.

ac. e voc. neutros. Uns os consideravam breve, outros

longo.

5») _ Os gen. e dat. neutros na epoca classica eram

respectivamente em us e ui e nao em u.

6»)- __ o. dat. e ablat. pi. tinham como desinencia bus,

que se ligava diretamente ao tema. Como u interior ti-

nha-uma proniincia dificil, (facil de se confundir com o i)

era, as vezes
' representado pof essa letra, predominando

cnfim o i por influencia da 3Bdecl. Entretanto aparecem

sempre com u os seguintes substantivos : circus, arco, ar~

t cubus; tribus, tribu, tribiibus; quercus, carvalho, quer-

ctibus.
7a) — Como ja se disse, os substantivos da 4a decl.

tendiam confundir-se freqiientemente com os da 2" e da

3% havendo mesmo quern os classificasse numa categoria

especial a que denominaram dos nomes heteroclitos.

Isso provinha nao so do latim arcaico, mas do pro-

prio indo-europeu. Domus ,casa, e urn exemplo, e como

substantivo muito usado em latim, e com derivados em.

portugucs . (domesiico, domicilio), daremos aqui sua de-

clinagao. .

Singular

N. V. domus
Ac. domum

, domus
G. \ on

1 domi

I domo
£*•

i domui

$
domo

•A-B - I domu
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N. V.

Ac.

siNTESE DE gramAtica

Plural

LATINA

domus D.
! H

domus
Ab. \

d

domos

domuum
domorum

domibus

L-J,
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Octavio Augusto, herdeiro c succssor de Cesar, nao foi pro-
pria-mente nm guerreiro, mas um verdadeiro genio politico.

Depois da Wtallia de Actium tornou-se o unico senhor do mun-
do. Viveu de 4S a. C. ate 14 de nossa era.
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CAPITULO VI

Peclmagao

il V

: ;1 i

!l .

«

It I

Os substantivos da 5
a declinacao sao femininos, exce-

to dies, dia, que pode scr masculino e seu composto meri-

dies sempre masculino. Por conseguinte, nao ha neutros na

5" declinacao.

Como a 4a declinacao, conta com poucos substantivos

e estes, tainbem, como acontecia com a declinacao preceden-

le, tendiam a se cncorporar em outras declinacSes: na 1"

e na 3\
So res, coisa, e dies, dia, sao empregados no plural.

PARADIGMA

Singular

N.

V.

Ac.
\

res

rem

NOTAS:

G.

D.

Ab.

rei

re

Plural

N.

V.

Ac.

res

IX

Ab.

G.

rebus

renun

l
a
) — A maior parte das palavras da 5\decl. sao

substantivos abstratos, dai nao terem plural.

2«) — Na lingua arcaica aparecia um gen. sing em

es. Ex. : rabies, em vez de rabiei, raiva.

3-) __ Na epoca republicana houve um gen. sing em
ii usado por Cicero e outro em ie usado por Cesar e Ba-

llistic

4») __ Houve um dativo em e que, segundo Aulo.Ge-

lio, era a forma preferida pelos puristas.



CAPiTULO VII

a) Declinaglo dos Substantivos Gregos

Primeiramente a regra seguida coin referenda aos

substantivos gregos introduzidos no Latim era dar-lhes i'or-

mas latinas, enquadrando-os estritamente na declinacao la-

tina. Posteriormente, com o desenvolvimento do helenis-

ino em Roma, procuraram os gramaticos transcreve-los

com uma forma que mais se aproximasse da que tinham

em sua declinacao grega, resultando dai como que uma

declinacao mixta greco-latina. Cumpre, porem, notar que

no plural se seguia, por via de regra, a declinacao latina,

havendo apenas, as vezes, modificacoes no genitivo.

Resta ainda acrescentar que em prosa, nu epoea clas-

sica, se dava sempre prefereneia a forma puramente latina.

Em poesia e que estas forma s greco-latinas eram mais usa-

das, muitas vezes exclusivamente como recurso de metrica.

b) l
a Declinagao

Seguem a l
n declinacao as palavras gregas terminadas

em e, as e es.No plural seguem exatamente a 'declinacao

latina, apresentando divergencias no singular,

To'maremos para paradigmas os seguinLes substanti-

vos: epitome, resumo; Aeneas, Eneas, e magnates, poten-

tado.

N.- epitome Aeneas Magnates
y." epitome Aenea magnata

Ac. epitomem Aeneam magnaten

G, epitomes Aeneae magnatae

•D. epitomac Aeneae magnatae

Ab. epitome. Aenea magna! a
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. NOTAS:

l
a
) — Os nomes em es as vezes se confundem com

os da 3" decl. pela semelhaiiQa das desinencias, aparecen-

do um gen. em is e um ac. e\a em.

2") — Os nomes em-ades e ides de regra geral, fa-

zem o gen. pi. em um: Dardaiiides, troianos, gen. Darda-

nidum.

c) 2
a Decliriagao

Os nomes gregos em os eram muito parecidos com os

nomes latinos, de sorte que de regra geral seguem exatu-

mente esta declinaciio.

Ha, entretanto, que notar:

1) — Os substantivos em EUS pela terminacao en-

traram na 2 U
decl. latina, i'azendo apenas o voc. em en.

Prometheus, Prometeu.

2) — Encontra-se o nom. pi. em oe em titulos de co-

medias: Adelphoe.

3) — Encontra-se taiubem o gen. pi. on em adjetivos

empregados como . titulos de livros. Ex.: Georgicon, das

Georgicas.

d) 3
a

. Deciinagao

Os chamados nomes gregos da 3 :i declinacao, na epo-

ca classica, seguiam exatamente a declinacao latina, i'azen-

do apenas o acus.-, de regra geral, em im, raramente em in,

e o ablat. em i. E' o caso de pocsis e outros que o tomam

como paradigma.

Trazem os neutros em ma algumas dificuldades, to»

mando alguns casos da 2" declinacao.
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PARADIGMA

Singular

53

N. 1 N.

Ac. <

V. (

poema V.

Ac.

G.

D.

Ab .

poematis
poemati
poemate

G.

D.

Ab.

Plural

poemata

poematorum

poematis
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P. Vergilio Mai'o nasccu perto de Mantua em. 70 a. C, yiven-i

do ate IS a. G. Alitor das Bucolicas, das Geprgicas e da. Eneida
o poema Nacional dc Roma, i'oi Vergilio o maior genio poetico

do chamado seculo de Angusto, e de toda a literatura. latina,

rivalizaiido e por yczcs escedendo os sens inodelos griegos.



CAPiTULO VIII

Adietivos

Ao estudarraos as tres primeiras declinacoes ja vimos

o que ha de essencial sobre as declinacoes de adjetivos c

seiis grans de comparacao. Pouco teremos, pois, que acres-

centar.

Demos os adjetivos divididos em duas clases: 1") os

que seguem as l
tt

'e 2" declinacoes; 2") os que seguem a 3"

declinacao, Destes os mais dificeis sao os uniformes, pois,

scguindo os temas consonanticos e mixtos da 3a declina-

cao, leem urn a grande variedade ds fqrmas para o norai-

nativo singular.

Nos adjetivos da 2 :i classe observa-se corao tendencia

predominante a identidade de flexoes entre masculinos e-i'e-

mininos, ainda perfeitamente distintos na 1" classe. Em
portugues se da a mesma coisa nos adjetivos deriv.idos.dos'

da 2" classe. Na lingua antiga, ainda mais do que hoje, pois,

as palavras em es eram invariaveis quanto ao genero, ex.:

da mother portugues.

Como vestigios desse eslado de coisas conserv;;m-s?

ainda. hoje invariaveis quanto ao genero os adjetivos cor-

tes, tremes, pedres, monies, etc.

Passemos aos graus de comparacao.

p
() comparative de igualdade c de inferioridade bem

\ corao o supcrlativo de inferioridade ja tinhani cm Lathn

f ,'' formacao perifrastica, por meio dos adverbios:^ tarn, minus
''

e mihime. Em portugues, para os dois primeiros easos, a

formacao e a mesma, recorrendo-se aos niesmos adverbios

que em Lathn.
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Para o comparative de superioridade o Latim tinha

uma formacao sufixal em *yos, mas paralelamente tambem

aoresentava uma formacao perifrastica com o auxiho dos

adverbios plus e magis. Ja dissemos que este ultimo pro-

cesso foi o vencedor, passando para as linguas romani-

cas, onde algumas tomaram o adverbio plus, como, por

exemplo, o trances e outras o adv. magis, como por ex. o

espanhol. O porlugues arcaico usou as duas formas.mms c

chus, mantendo-se, enfirn, a 1" em detrimento da 2 .
O su-

fixo -*yos, no nom. masc.-fem. toma a forma wr por ana-

lgia com os outros casos. O neutro, porem, conserva a

sibilante, ius. _ .

Para o superlativo o Latim tinha uma formacao suti-

xal em *mo, com a caracteristica de a mesma forma usar-

se tanto para o superlativo relative como para o absolute.

Esse sufixo *mo podia ser empregado sozmho ou umclo

a 'outros sufixos, dai a inuUiplicidade aparenle de iormas

de superlativo. ,..,-• «„™
Paralelamente a essa formacao o latim classico tam-

bem possuia outra perifrastica que, como no caso do com-

parative, acabou por suplantar a 1% estendendo-se nas lin-

guas romanicas, onde so ha superlatives sinteticos de foi-

macao artificial por influencia erudita. Os superlatives pe-

rifrasticos formavam-se em Latim com os adverbios mul-

to wide, maxime. Predominou o primeiro adverbio em

nossas formacoes de superlativo. O Latim possuia ainda

urn processo de superlativo por prefixacao, que consist™

em antepor aos adjetivos os prefixos prae e per. Ex.: prae-

clarus, ilustrissimo; percommodus, muito comodo.

Adjetivos deficientes em gran

Havia em Latim deficientes em grau. Assim so teem

positive os adjetivos de materia, como por ex. aureus, ae

ouro; adjetivos locativos, como Romanus, romano; Gioe-

cus, grego.

Em porlugues da-se o mesmo.
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Ndo se usam no comparative), mas no superlativo, e li-

tre outros os seguintes: falsus, falso; inclitus, inclito;

nouus, novo; netus, velho. Os primeiros em issimus e o

ultimo em errimus.

Ndo se usam no superlativo, mas no comparativo, en-

tre outros, muitos adjetivos em ilis, derivados de verbos,

como por exemplo: agilis, probabilis e outros como aler,

longinquus, propinquus, etc,

Ndo teem positivo os seguintes:

Comp. Superl.

Citerior, citerior, citimus

Exterior, exterior, Extremus (extimus)

Inferior, inferior, infimus, imus
Interior, interior, intimus

Prior, primeiro, primus
Proprior, mais per to, proximus
Posterior, posterior, postremus
Superior, superior, supremus, summits
Ulterior, ulterior, nltimus

NOTA: — Todos esses adjetivos aparecem em portu-

gues como em Latim, por terem sido introduzidos na lin-

gua pela corrente erudita.
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^SiS'f^ss-'''

ffflSmase'* :-'"

WSBk

p^sllii^s*.
lljilllllilpL

JH

' .J1HR

Mecenas, mixiisli'o tie Aug'usto, komem de pi'odi^iosa eapaeida-

cle trabalho, tornou-se celebre pcla protecJio que sempre <lis-

Ijcr.son as letras, sendo amigo tie Vcrgilio c pi'Otetor de Moi'iicio



CAPiTULO IX

_ Fronomes

Dividem-se os pronomes em dois grandes grupos: 1°)

pronomes demonstratives, relatives, interrogativos e inde-

i'midos; 2°) pronomes pessoais aos quais se ligara os pos-

sessivos.

Os pronomes do 1° grupo seguem-de um modo geral os

teraas em o e a, entretanto com as seguintes caracteristi-

cas: geralmente e no nom. inasc. sing.; od ou ud para o

nom. ac. neutro sing.; gen. sing, em ins; dat. em i. Alguns

deles aparecem ainda acompanhados das particulas ce,

dem.

a) DEMONSTRATIVOS

Ille, Ilia, lllud, esse, aquele

Singular

N. ille ilia illud

Ae. ilium illam . illud

G. illlits (para os tres)

D. illi
"

Ab. illo ilia Mo

Plural

N. illi iliac ilia

Ac. illos Mas Ma
G. Riorum illdrum Riorum
D.

Ab.
illis (para os tres gen.)
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A

NOTAS:

1) — lste,a,ud, que tern mais ou menos a mesma si-

<mificacao de Me, esse, aquele, se declina da mesma forma.

2) — Como se ve, excetuando-se o nom., o dat. e o

gen. sing., que teem formas proprias, esses pronomes se-

guem exatamente a 1" classe dos adjetivos, nao se decli-

nando, alem disso, no voc.

3) — Estes pronomes na poesia arcaica apareciam

freqiientemente precedidos dos prefixos expletivos eccu ou

eccum e de atque. Da fusao destas formas temos como re-

sultante a forma aqueste do portugues arcaico e aquele,

ainda hoje corrente. Alem das formas femininas destes

pronomes ainda o portugues tem isto e aquilo como ves-

tigios do neutro.

Hie, Haec, Hoc, este, esse

Singular

N hie haec hoc

Ac. hunc hanc hoc

G. Indus (para os tres generos.)

D. huic " " "

Ab. hoc hac hoc

Plural

N. hi hae haec

Ac. hos has haec

G. horum harum horum

Ab. |
hls (para OS tres generos)

NOTAS: -

' 1) — Este pronome e formado por um tenia de ori-

' gem obscura mais a particula ce, tendo havido posterior-

mente a apocope do e.
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2) — Hie, haec, hoc foi suplantado por iste,a,ud, nao
passando para o portugucs, onde hoje ha um vestigio no
adverbio agora, dc hac hora.

IS EA ID, o (que), serve principalmente para annun-
ciar um relative-, e como que o correlative) do relativo in-
definido.

Singular

N. is ea id

Ac. earn earn id

G. eius (para os tres generos)
D. ei " " " "

Ab. eo ea eo

Plural

u, ei; eae.; eaN.

Ac. eos eas ea
G. eorum carum coram
D -

i •

^j^_
1 is, us ou eis (para os Ires generos)

NOTAS:

1) --- Este pronome e formado por dois temas *i que
aparece no nom. masc. e neutro e *eyo, eya, nos outros
casos.

2) — Is, ea, id apresenta um composto formado pela

particula dem: idem, eadem, idem — o mesmo. Declina-

se is, e a terminacao dem permanece invariavel.

3) — Tanto is como o seu composto nao passaram
para o portugues. Entretanto a forma id hoje esta muito
divulgada pela tecnologia de Freud e idem sempre apare-

ceu na linguagem e&crita para evitar repeticao nas enume-
ra^oes.
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Ipse, Ipsa, Ipsum, o proprio, o mesmo

Singular

N. ipse, a, um
Ac. ipsum, am, um
G. ipsius (para os tres generos)

D. ipsi " " "

Ab. ipso, a, o

Plural

N. ipsi ae a,

Ac. ipsos as a

G. ipsorum drum drum

\ ipsis (para os tres generos)
D.

Ab

NOTAS:

1) — ipSe parece formado de i mais a particula pse,

originariamente invariavel. Havendo deppis esqtiecimento

desta composicao e provavelmente por analogia com iste e

ille a ultima parte da palavra passou a "ser flexionada. Co-

mo comprovante do que ficou dito ha as formas arcaicas:

eapse, eumpse, eopse, etc.

2) — Igualmente na lingua arcaica aparecia um nom.

masc. sing, ipsus.

3) — Ipse passou para o portugues dando-nos os de-

monstratives esse, essa e isso, que e um vestigio do neutro.

4) __ ipSe teve como formas enfaticas metipse, ipsi-

mus e o parasintetico meiipsimus. Dessas formas resultam,

'• mesmo de metipsimu e medes, do portugues arcaico, de-

rivado de metipse,

Hi
III
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b) PRONOMES RELATIVOS E INTERROGATIVOS

O relativo qui, quae, quod tern de comum com os de-

monstratives as formas do gen. e dat. sing, em ins, i; as

formas do ab. sing.; do gen. plural, etc. Vejamos sua de-

clinacao

:

Singular

N. qui quae quod
Ac. quern quam quod
G. cuius (para os tres generos)

D. cui ": " " "

Ab. quo qua quo

Plural

N. qui quae quae
Ac. quos quas quae
G.

D. 1

Ab. 1

quorum qudrum quorum

qnibus (para os tres generos)

NOTAS :

1) —• A forma arcaica do gen. sing era quoius. Esta

forma era freqiiente nas inscricoes.

2) — A forma arcaica do dat. sing, era quoiei, forma

essa que originou a forma classica quoi. So no Imperio

esta forma foi substituida por cui.

3) — Houve um ablativo sing, arcaico em i, conser-

vado alias como adverbio — qui, como.

4) — Alem de quibus, dat. e ablat. pi. do relativo

•apareciam ainda na epoca classica as formas arcaicas
:queis e quis.

5) — O interrogativo diferia do relativo no nom. sing.
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que era quis, qui quae, quid. No resto da declinacao sao

identicos

.

6) _ Do pronome relativo latino passaram algumas

formas para o portugues, dando os nossos relativos que,

cujo e quern.

c) PRONOMES INDEFINITOS

A declinagao dos pronomes indefinitos nao traz difi-

culdade, pois segue a declinacao dos demonstratives ou

do relativo.

Vejamo-los um por um:

Alius, a, ud — outro — Declina-se exatamente como

ille, a, ud. Uma forma desse pronome deu em portugues o

indefinito arcaizado al, que significava outra coisa.

NOTA — O gen. alius e raro.

Alter, a, um — um dos dois — Exatamente como os

demonstratives, excetuando-se o nom. ac. neutro sing, em

um e nao em d. O nosso pronome outro provem de alter.

Uter, a, um — qual dos dois — Como os demonstra-

tives, exceto no nom. ac. neutro sing, em um.

Neuter, a, um — nem um nem outro — Como o pre-

cedents Como ja vimos, a nossa palavra neutro provem

desse pronome.

Utcrquc, Utraque, Utrumque. — Declina-se como uter

e que fica invariavel.

Uterlibet, Utralibet, Utrumllbet — seja la qual for dos

d is _ Declina-se como uter e libet fica invariavel.

Utends, Utrauis, Utrumuis — Mesma significacao do

precedente; declina-se como uter e uis fica invariavel.

Unus, a, um — um, uma — Como os demonstratives.

Ullus, a, um — nenhimi — Diminutivo de unum, co-

mo os 'demonstratives.
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Solas, a, um — so — do ac. popular solu tira sua ori-

gem o portugues so. Declina-se como os demonstrativos.

Totus, a, um — todo — Representado em portugues

pelas formas todo, toda e tudo, vestigio do neutro. Decli-

ua-se como os demonstrativos.

d) INDEFINITOS GOMPOSTOS DE QUI, QUAE, QVOD

Aliquis, a, um — qualquer que — So se declina a par-

te final, exatamente como quis. Do ac. aliquem temos o

nosso pronome alguem.

Quisquis, Quaequae, Quidquid — qualquer que —
Quase que so e usado no nom. masc, no nom. acus neu-

tros, no ab. masc. neutro. Declinam-se ambos os pronomes.

Qiiidam quaedam, quiddam — um certo — Declina-

se quis e dam fica invariavel.

Qirisnamj quaenam, quidnam — quem pois? — De-

clina-se quis e nam fica invariavel.

Quispiam, Quaepiam, Quippiam ou Quidpiam — qual-

quer um — Declina-se quis e piam fica invariavel.

Quisqiiam, quicquam ou Quidquam — ninguein —
Sem feminine'.

Quisque, quaeque, quidque — cada um — Declina-se

quis e que fica invariavel.

Unusquisque, Unaquaeqiie, Unumquidque — qualquer

um — Declina-se unus, una unum e quisque.

Quisuis, quaeuis, quiduis— quem quer que seja —
Declina-se quis e ids fica invariavel.

Quilibet, Quaelibet, ~ Quidlibet — seja quem for —
Declina-se quis e libet fica invariavel.

Quicumque, Quaechmque, Quidcumque — seja la

quem for — Declina-se qui, quae, quod e cumque fica in-

variavel.

Nihil — nada — e usado como nom. e ac, sendo in-

declinaveh
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Nem0 __ ninguem — Segue a 3a declinacao, mas no

gen. e ab. alguns escritores usam a forma nullius, nullo.

Declina-se, pois, da seguinte maneira:

N. nemo
Ac. neminem
G. nullius (em vez de neminis)

D. nemini

Ab. nullo (em vez de nemlne)

NGTA: — Entretan'to, as formas neminis e nemlne

aparecem tanto em escritores antigos, como em Tacito e

Suetonio.

e) ADVERBIOS DERIVADOS DE DEMONSTRATES

Dos adverbios de lugar, divididos como, em portugues,

o adjunto circunstancial de lugar, em lugar onde (ubi),

lugar donde (unde), lugar para onde (quo), e lugar por

onde (qua), muitos deles se derivam dos demonslrativos.

Daremos, pois, esses demonstratives com suas formas de-

rivadas.

Dcmonst.

ille

iste

hie
is

idem

Lug. onde Lug. donde

alius

aliquis

illic, la

istic, ai

hie, aqui
ibi, ai

ibidem, ai

mesmo
alibi, em ou-
tro lugar
alicubi, em
algum lu-

gar

illinc, de la

istinc, dai
hinc, daqui
inde, dai
indidem, dai
mesmo

aliunde, de
outro lugar

alicunde, de
algum lu-

gar

Lugar para
onde

illuc, para la

istuc, para ai

hue, para ca
eo, para ai

eodem, para
ai mesmo

alio, para ou-

tro lugar
aliquo, para
algum lu-

gar

Lugar por
onde

iliac, por la

istac, por ai

hac, por aqui
ea, por ai

alia, por ou-
tro lugar

aliqua, p o r

algum lu-

.
gar

N0TA - — Estes adverbios pronominais representam

-como que formas fossilizadas dos demonstrativos. Assim

os designativos de lugar onde sao antigos locativos em i

mais a particula ce. Os pertencentes a questao unde, lu-
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gar donde, indicando afastamento, sao provenientes do
ablativo, apresentando a nasal n, nao de uni primitive*

acusativo como aparentam ao primeiro relance, mas pu-
ramente por analogia com inde e unde.

Os da questao quo, para onde, representam uma for-

ma arcaica de acusativo. Finalmente os da questao qua
sao provavelmente um vestigio do antigo instrumental.

f) .
PRONOMES PESSOAIS

No estudo dos pronomes pessoais, comparando-se o

Latim com o Portugues, nota-se uma diferenca sensivel

:

o latim classico nao tinha pronomes re.tos para. as tercei-

ras pessoas. Como em portugues os temas das l
a
e 2a pes-

soas do sing sao diferentes dos temas das mesmas pessoas

do pi., o que alias e logico, pois as formas portuguesas da
l
a
e 2a pessoas vieram normalmente do latim.

O tema do nom. e diverso do dos outros casos, alguns
dos quais deram origem aos nossos pronomes obliquos.

Singular

N. ego tu

Ac. i

Ab. \
me te

G. mei tui

D. mihi tibi

(N.eV.)

Plural

N. e Ac.

G.

D. e Abl

nos vos (N. Ac. V.)

nostrum
( uestrum

1 vestri

vobis
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NOTAS: ..

1) Ha urn reflexivo para as terceiras pessoas que

se declina da seguinte maneira: G. — sui. D. — sibi. Ac. e

Ab. — se.

2) — O pronome ego deu o nosso "eu"„ Ego aparece

em portugues na palavra "egoismo" e fazendo parte da

tecnologia de Freud, hoje e muito usado.

3) _ Os genitivos mei, tui, sui, sao tirados dos pos-

sessivos mens, tuus, suus. No latim, arcaico houve outra

forma de gen. mis, tis.

4) — Em latim arcaico houve uma forma med, ted,

sed, comum ao ac. e ablativo. A forma med, por exemplo,

aparece em um dos primeiros documentos da escrita do la-

tim, a celebre fibula de Preneste: "Manios med fhefhaked

Numasioi — Manias me fecit Numerio — Manio me fez

para Numerio.

As variacoes portuguesas me, te, se provieram dessc

acusativo.

5) — O dat. mihi diferia em sua formacao dos dati-

vos tibi e sibi. Ja em latim classico havia outra, forma

contrata para mihi : mi. Dai, temos a forma portuguesa

mini em portugues quinhentista mi, dando-se posterior-

mente a prolacao do m.

6) — Nos e Vos servem tanto para o nom. como para

o ac, dando em portugues os pronomes nos e vos e as va-

riacoes nos e vos.
''

7) — Nostri e uestri sao formas do genitivo singular,

tomadas aos possessivos; nostrum e uestrum do genitivo.

plural. Na lingua arcaica apareciam igualmente os geniti-

vos nostrorum e uestrorum. Nostrum e uestrum sao geni-

tivos partitivos — dentre nos — nostri e uestri sao geniti-

vos objetivos — de nos.

8) — Estes pronomes, acompanhados da preposi^ao

aim, co'nstituem as formas mecum, tecum, secum, nobis-

cum (depois noscum), iiobiscuin (depots uoscum), que
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deram as formas portuguesas arcaicas mego, tego, sego,

nosco, vosco, que posteriormente desenvolveram as atuais

reduplicadas comigo, contigo, consigo, conosco e convosco.

POSSESSIVOS

A estes pronomes pessoais correspondem os posses-

sivos, com que estao intimamente ligados. Sao eles: mens,

mea, meum, men, para a l
a pess. do sing.; tuus, tua, tuiim,

teu, para a 2
a do sing.; noster, nostra, nostrum, nosso, pa-

ra a l
a do pi.; uester, uestra, iiestrum, vosso, para a 2 l do

plural; suus, sua, suum, seu, como reflexivo tanto para o

singular como para o plural.

Todos esses possessivos se declinam exatamente como

os adjetivos da l
!l

classe, nao tendo geralmente vocativo.

NOTA: — Os nossos possessivos vieram normalmen-

te dos possessivos latinos. Note-se, porem, que teu e

seu nao provieram de tuus e suus. Estes possessivos de-

ram as nossas formas arcaicas to e so, sendo teu e sen for-

mados por analogia com meu.
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CAPiTULO X

Os numerals em latim dividem-se em quatro grupos:

os cardinais, que, como seu nome indica, sao os niimeros,

por excelencia; os ordinais, na maioria derivados dos pri-

meiros, indicam o niimero de ordem numa determinada

serie. Alem desses ha os distributivos e os adverbios nu-

merais. ,

Cardinais

I Vitus, a, urn

II Duo, ae, o

III Tres, tria

IIII-IV Quattuor

V Quinque
VI Sex

VII Septem
VIII Octo
IX-VIIII Nouem
X Decern

XI Vndecim
XII Duodecim
XIII Tredecim
XIV-XIIII Quatuordecim
XV Quindecim
XVI Sedecim
XVII Septemdeeim
XVIII Duodeuiglnti

Ordinais

Primus, a, um
Secundus, a, um
Tertius, a, um
Quartus, a, um
Quintus, a, um
Sextus, a, um
Septimus, a, um
Octauus, a, um
Norms, a, um
Decimus, a, um
Vndecimus, a, um
Duodeclmus, a, um
Tertius decimus
Quartus decimus
Quintus decimus
Sextus decimus
Septimus decimus
Duodeuicesimus
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Cardinals

XIX-XVHII Vndeuiginti

XX Viglnti

XXI Viglnti u n. u s oil

uhus et uiginti

XXVIII Duodetrigmta

XXIX-XXVIIII Vndetriginta

XXX Trigmta

XL-XXXX Quadraginta

L •-.
•

•
Quinquaginta

LX Sexagmta

LXX Septuaginta

LXXX Octogmta

XC-LXXXX Nonagmta
XCIX

"

Nonagmta nouem,

oti nouem et nona-

gmta, on imdecen-

tum

c Centum.

GC Ducenti, ae, a

GGG Trecenti, ae, a

GD-.GCGC Quadringenti, ae, a

D Quingenti, ae, a

DC Sescenti, ae, a

DCG Septingenti, ae, a

DCCC diligent i, ae, a

CM-DCCCC Non genii, ae, a

CIC-M Mille

MM ! - Duomilia

X

G

IXI

Decern milia

Centum niilia

Deeles eentena nii-

lia

Ordinals

Vndeuicesimus
Vicesimus
Vnus et uicesimus

on uicesimus pri-

mus
Duodetricesimus
Vndetricesimus
Tricesimus
Quadragesimus
Quinquagesimus
Sexagesimus
Septuagesimus

Octogesimus
Nonagesimus
Nonagesimus nonus,

on nonus et nona-

gesimus, ou unde-

centesimus.

. Centesimus
Ducentesimus
Trecentesimus
QuadringentesTmus
Quingentesimus
Sescentesimus

Septingentesimus

Octigentesimus

Nongentesimus
Millesimus

Bis millesimus

Decies millesimujs'

Cejnties millesSmus

Decies centies mille-

simus.
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NOTAS AOS CARDINAIS:

1) — Vnus, a, um nao tern voc. ; faz o gen. em ius e

o dat. em i; no resto e igual aos adjetivos da l
a

clatss'e,

nao tendo, porem, plural. Deu em portugues um, lima.

2) — Duo e com ambo um vestigio do antigo dual.

Beclina-se da seguinte maiieira:

N. duo, duae, duo,

Ac. duos, duas, duo,

G. diiorum, dudrum, duorum,

j^ <,duobus, duabus, diiobus,

— Houve na lingua arcaica, mantendo-se durante

toda a Republica, um ac. masc. em o.

— Por duo declina-se ambo. Na lingua popular ten-

dia a ficar indeclinavel.

— Dois e ambos provem normalmente.de duos e am-
bos.

3) — .Tres declina-se como se segue.

N. i
. . G. — trium D.

\

Ac] tres,tna
A}) j

tnbus

— Como duo, na lingua popular, tendia a tornar-se

indeclinavel. Em portugues tres.

4) — Quattuor tinha urna forma popular quattor, de

onde o portugues quatro tomou sua origem.

5) •— Quinque tambem tern uma forma popular cin-

que, donde o italiano tirou cinque e em portugues cinco,

por analogia com quatro.

6) — Sex, septem, octo, nouem, decern, undecim, duo-

decim, tredecim, quattuordecim, quindecim, deram nor-

malmente os numerals Portugueses — seis, sete, oito, nove,

dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Sedecim, que deu

s'eize no trances, nao passou para o portugues. Os seguin-

tes ate vinte exclusive, tambem nao.
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7) — Viglnti, triginta, quadraginta e quinquaglnta

tinham formas populares, uinti, trienta, quarrdnta cinqua-

glnta, donde as linguas romanicas tiraram os seus nume-
rals. Assim destas formas temos em portugues : vinte, trin-

ta, quarenta (talvez por analogia com cinquenta), cin-

quenta

.

8) — Octoglnta tem uma forma popular octaglnta,

donde o port, oitenta.

9) — Estes numerals sao compostos de uma raiz

*kmt significando dezena e de outra raiz significando dois,

tres e quatro, etc.

10) — Centum era primitivamente ura neutro signi-

ficando uma centena. Dele oriundas temos duas palavras

em portugues: cento e cem.

Mille tambem e ura neutro indeclinavel. Milia, porem,

declina-se.

NOTAS AOS ORDINAIS:

I) •— Primus e propriamente ura superlativo. Em por-

tugues aparece como substantivo e como adjetivo, mas nao

como ordinal.

II) — Secundus e urn participio que significa pro-

priamente o seguinte.

NOTA IMPORTANTE: — Com excecao de primeiro,

de primarius, e terceiro, de tertiarius, os ordinais em por-

tugues sao todos formados diretamente dos ordinais la-

tinos, pois entraram para a lingua pela corrente erudita.

Assim, basta trocar-se a desinencia us para o, para termos

formado qualquer ordinal em portugues.

b) DISTRIBUTIVOS

Os distributivos indicam como sao agrupadas as coi-

' sas ou as pessoas. Declinam-se pelo plural dos adjetivos

da l
:l classe. Vejamo-los:
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1 singuli

2 bini

3 terni

4 quaterni

5 quini

6 seni

7 septeni

8 oct5ni

9 noueni
10- deni

11 undeni
12 duodeni
13 terni deni

14 quaterni deni
15 quini deni

16 seni deni
17 septeni deni
18 octoni deni ou duo-

de uiceni

19 noueni deni ou un-
deuiceni

20 uiceni

21 uiceni singuli

22 uiceni bini

28 duodetriceni

29 undetriceni

30 triceni

40 quadrageni
50 qninquageni
60 sexageni

70 septuageni

80 octogeni

90 nonageni
100 centeni

101 centeni singuli

102 centeni bini

200 duceni
300 treceni

400 quadringeni
500 quingeni

600 sesceni

700 septingeni

800 octingeni

900 nongeni
1000 singula milla
2000 bina milia

3000 tenia milia

4000 quaterna milia
10000 dena milia

20000 nicena milia

100000 centena milia.

NOTA: — Com substantivos que nao tem singular,

empregam-se os distributivos com valor de cardinais.

NOTA IMPORTANTE: — Os distributivos nao passa-
ramcomo tais para o portugues, havendo deles urn unico
vestigio em portugues arcaico senhos e sendos de singulus.

Entretanto, muitos deles encontram-se hoje em por-
tugues como substantivos. Ex.: terno, caderno, quina, no-
vena, dezena, vintena, quarentena, centena e centeio.
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c) ADVeRBIOS numerais

Os adverbios numerais indicam quantas vezes um fato

se realizou. Sao os seguintes

:

ducenties

Frecenties

quadringenties

quingenties

sexcenties

septingenties

octingenties

nongenties

millies

bis millies

ter millies

quater millies

quinquies millies

decies millies

centies millies

quingenties mil-

lies

decies centies mil-

lies.

semel

bis

ter

quater
quinquies

sexies

septies

octies

nouies
decies

undecies

duodecies

terdecies (trede-

cies)

quaterdecies

quindecies

sedecies

septiesdecies

duodeiticies

undeuicies

mcies
nicies semel

nicies bis

nicies ter

nicies quater

nicies quinquies

nicies sexies

nicies septies

duodetricies

undetricies

tricies

quadragies
quinquagies

sexagies

septuagies

octogies

nonagies

imdecenties

centies
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CAPiTULO XI

e r b o

a) O verbo latino, mais rico que o das linguas roma-

nicas, resistiu a simplificacao de sua flexao muito mais

do que o nomc.

Ao entrarmos, porem, no estudo da conjugacao la-

tina uma observacao previa se impoe quanto ao pro-

prio verbo latino . Este, por assim dizer, resulta da re-

uniao de dois verbos diferentes: urn que fornece as for-

mas para os tempos de acao incompleta (Infection); ou-

tro que as fornece para os tempos de acao completa (Per-

fection). Isto e facil de se verificar em verbos, como, por

exemplo, o verbo few, que tinha para as i'ormas de in-

fectum a raiz fer, e para as de perfectum a raiz tul.

Primitivamente as formas de perfectum, como as de

infectum, tambem nao tinham, como posteriormente, c

hoje, nas linguas romanicas, um sentido estritamenle tem-

poral: exprimiam apenas que uma agao estava terminada,

inteiramente feita, isto e, perfeita, ou que ainda se estava

rcalizando, portanto, ainda nao perfeita, isto e, imper-

feita.

Mais tarde, a lingua procurou corrigir essa anomalia

da diferenca dos dois temas, tratando de fundi-los para,

enfim, normalizar sua conjugacao. Essa normalizacao, que

e uma verdadeira tendencia da lingua, nunca chegou, po-

rem, a realizar-se inteiramente, a nao ser nos verbos de-

rivados.
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b) VOZES

Ha em Latim duas vozes: Ativa, que, como em por-

lugues, indica que uma determinada acao foi feita pelo

sujeito; e Passiva. Esta ou indica: 1°, que a acao foi so-

frida pelo sujeito, a qual podiamos chamar medio-passi-

va, pois tambem, as vezes, equivale a nossa voz medio-re-

llexa, ex.: uehor — transporto-me; 2°, que a acao nao e

atribuida a urn sujeito — passiva impessoal: itur —- vae-se.

Havia ainda alguns verbos que tinham forma passiva,

mas de significacao ativa, aos quais os gramaticos latinos

davam o nome de "depoentes", por eles abandonarem (de-

porem) as desinencias da voz ativa. Estes verbos, entre- i

tanto, desde o latim arcaico tendiam a desaparecer, e com
efeilo desapareceram das linguas romanicas, se bem que

haja em portugues alguns participios passados com sen-

tido ativo, ex.: "homem viajado", que tern viajado; homein
lido", que tern lido muito.

c) CONJUGAQaO

Como vimos acima, o verbo latino consta de dois le-
'

mas diversos, um para os tempos derivados do presente e

outro para os derivados do perfeito. Esta particularidade

traz para a classificacao dos verbos latinos nao pequena

dificuldade. Sua divisao em quatro conjugacoes so atende .

as formacoes do presente, ou infectum, tendo sido adota-

da pelos gramaticos latinos no III sec. depois de Gristo,
;

\

tornando-se, desde entao, tradicional.
j

Tern se tentado outias classificacoes para a conjuga-

cao latina, mas todas igualmente nao satisfazem ao rigor

de uma classificacao cientifica.

A divisao em verbos tematicos e atematicos, tambem
dii'iculdades as vezes intransponiveis, e ainda assim nao

rpsolveria a questao.
'

A divisao em verbos tematicos e atematicos, tambem
do ponto de vista latino, nao corresponde a uma realidade
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porque: 1°) em latim so ha vestigios de verbos atematicos

que, por conseguinte, teem o carat er estrito de excecao;

2°) as desinencias dos verbos tematicos e atematicos con-

fundiram-se em latim. Por esses motivos conservamos a

classificacao tradicional que, embora imperfeita, nos pa-

rece mais didatica, deixando para assimto de um apendiee

ao verbo a explicacao dos temas dos infectum e perfection,

bem como dos sufixos temporais e desinencias.

Assim os verbos latinos aparecem divididos em qua-

tro conjugacoes, segundo a vogal tematica que os caracte-

riza: a para a l
a conjugacao; e para a 2

a
; i para a 4" e

i ou e para a 3a . Sobre a terceira conjugacao acrescenta-

remos que os verbos era i se classificariam melhor consti-

tuindo como que uma conjugacao mixta e que a vogal e

nao e tematica propriamente, mas vogal de ligacao para

facilitar a juncao das desinencias ao tenia consonantico.

Na passagem para o portugues, as quatro conjugacoes

latinas reduziram-se a tres, conservando-se a l
a e a 4%

amdre, ainar, audlre, ouvir; e a terceira fundindo-se com

a 2 a
, donde debere, dever, facere, depois facere. fazer.

d) TEMPOS E MODOS

Em cada vo'z ha tres modos com formas pessoais: o

INDIGATIVO, iriodo da realidade em que apenas se indica

ou menciona o fato; o IMPERATIVE modo da ordem ou

da suplica; e o SUBJUNTIVO, modo da subordinate

O INDIGATIVO tern seis tempos: o presente, o im~

perfeito e o futuro, formados do radical do presente (in-

fectum) ; o perfeito, mais que perfeito e o futuro perfei-

to, formados do tenia do perfeito (perfectum).

O IMPERATIVO so tern presente e futuro, formados

do tenia do infectum.

O SUBJUNTIVO tem presente e imperfeito formados

'pelo tenia de infectum e perfeito e mais que perfeito do

tema do perfectum.
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Cada um destes tempos, exceto os do imperativo,

teem tres pessoas para o singular e tres para o plural,

com terminacoes proprias chamadas desinencias pessoais.

As formas impessoais sao: INFINITO (presente, pas-

sado e futuro), GERuNDIO, SUPINO e ADJETIVOS VER-
BAIS: PARTICfPIOS (presente, passado e futuro).

e) ESTRUTURA VERBAL

Quanto a sua estrutura o verbo latino pode ser dividi-

do em tres partes: radical do verbo, sufixo temporal e de-

sinencia pessoal.

RADICAL VERBAL — pode ser um radical primitivo

ou derivado. Assim, por exemplo, em cano, o radical can e

primitivo. Do supino do verbo cano, cantum, formou-se o

verbo canto. Neste, cant e o radical, que', como se ve, e um
J

derivado do primeiro verbo cano.

[: Os SUFIXOS TEMPORAIS encerram em si a nogao

do tempo e modo. Variam, portanto, de tempos para outros

e igualmente de um para outro modo. A's vezes diferem

tambem quanto a conjugacao. Outras vezes nem aparecem

no verbo, como no indicativo presente, por exemplo, cuja

caracteristica e precisamente a ausencia de sufixo tem-

poral.

As DESINfiNClAS PESSOAIS sao sempre as mesmas
para todos os tempos e modos, notando-se aj>enas que

ha pequenas diferencas entre as desinencias do infactum
e as do perfectum, e que a voz passiva tem desinencias es™

peciais.

Conhecendo-se, pois, o radical do indicativo presente

e do preterito perfeito, ou sejam do infectum e do per-

fectum deum verbo e sabendo-se com precisao os sufi-

xos temporais e desinencias pessoais, ipso facto sabe-se

'conjugar esse verbo.

Este sera o assunto do paragrafo seguinte:
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f) FORMACaO DOS TEMPOS

Artificio didatico

Qualquer dicionario ao registar urn verbo costuma

da-lo nas V e 2* pessoas do indicativo presente, na l
a do

preterito perfeito, no supino e no infinito presente. Cha-

mam-se a estes tempos impropriamente de tempos primi-

tives, por deles se poderem formar os denials. Dizemos

impropriamente porque esta formacao e urn simples arti-

ficio didatico.

Vejamos, pois, como se formam estes tempos.

TEMPOS DE AGIO INGOMP.LETA (Infectum)

Desinencias pessoais

Ja vimos que as desinencias pessoais sao sempre as

mesmas para todos os tempos do infectum, variando ape-

nas o suf'ixo temporal. Comecemos, pois, com elas.

DESINENCIAS PESSOAIS

Singular

Voz ativa Vqz passiua

V pess. o, m
2 a \" " s

3* " t
;

l
n pess.

3* "

r

ris

tin*

Plural

Voz ativa Voz passiva

V pess. mus 1
R

pess..
.

mur

2 a. « tis 2 a " mini

3a » ni 3
!i "... ntur
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Todos os tempos de acao incompleta, isto es deriva-

dos do radical do indicativo teem essas desinencias prece-

didas por urn sufixo temporal.

INDICATIVO PRESENTE — O indicativo presente

caracteriza-se pela ausencia do sufixo temporal. E', pois,

formado tomando-se o radical do indicativo presente (1)

e acrescentando-lhe as desinencias pessoais:

voz ATIVA

Singular

II III IV

amo debe-o leg-o audi-o

ama-.s debe-s leg-i-s audi-s

ama-/ debe-£ leg-i-t audi-if

Plural

ama-mus debe-mus leg-l-mus audwrms
ama-tis debe-tis \eg-i-tis audi-tis

araa-fi/ debe-nt \eg-u-nt

VOZ PASSIVA

audi-u-n/

Singular

II III IV

amo-r
ama-m
txmsL-tur

debeo-r

debe-ris

debc-tur

lego-r

leg-e-m
leg-i-tur

audio-r

audi-m
SLiidi-tur

(1) Acha-se o radical tomando-se a 2 a pessoa do sing, e ti-

rando-lhe o s.
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Plural

I II III IV

ama-mur debe-mur leg-i-mur andi-mur

ama-mini debe-mini leg- [-mini aud-i-mim

ama-ntur debe-ntur leg-ii-ntur audi-u-n/iir

NOTAS

:

1) — Na l
a pessoa do singular da 1" conj. o a do ra-

dical e assimilado pela desinencia: ama -f- o = amo.

2) — A vogal i dos verbos da 3a e uma vogal de li-

gagao que serve para facilitar a pronuncia. Nil 3" pess. do

pi. e substituida por u.

3) — Na 4a conj., antes da desinencia da 3a pess. do

pi. ha a vogal de ligacao u: audi u nt.

4) — A l
a pess. do sing, do pres. do ind. da voz pas-

siva forma-se acrescentando-se r a l
a pessoa da voz ativa

e as demais substituindo-se as desinencias ativas pelas

passivas.

5) — Na 3a conj. a vogal de ligacao das segundas

pessoas, da 3
a do singular e da l

a do plural eiea da 3a do

pi., u.

G) — O indicativo presente portugues provem nor-

malmente do latim. Os verbos derivados das 3" e 4" con-

jugagoes teem e na 3 il pessoa do pi. em vez de o por ana-

logia.

IMPERFEITO DO INDICATIVO — Sufixo — ba: —
'Forma-se o imperfeito do indicativo acrescentando-se ao

radical do indicativo presente o sufixo ba e a este as desi-

nencias pessoais.
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VOZ: ATIVA

I II III iv

ama-ba-m debe-ba-m leg-e-ba-m audi-e-ba-m

ama-ba-s debe-ba-s leg-e-ba-s audi-e-ba-s

ama-ba-t debe-ba-t leg-e-ba-t audi-e-ba-t

ama-ba-mus debe-ba-mus leg-e-ba-mus audi-e-ba-inus

ama-ba-tis debe-ba-tis leg-e-ba-tis audi-e-ba-tis

ama-ba-nt debe-ba-nt leg-e-ba-nt audi-e-ba-nt

VOZ PASSIVA

Troquem-se as desinencias ativas pelas passivas.

NOTA: — Nas 3a e 4n conjugates ,entre os radicals

leg e audi e o sufixo, intercoloca-se a vogal de ligacao e :

leg-e-ba-m, audi-e-ba-m.

FUTURO IMPERFEITO — Sufixos b nas l
a

e 2
a con-

jugagoes: e, para as 3a
e 4".

VOZ ATIVA

Forma-se o futuro nas 1" e 2
a conjugagoes, acrescentan-

do-se ao radical do indicative) presente o sufixo b acompa-

nhado da vogal de ligacao i, exceto na l
a pessoa do singu-

lar, onde nao ha vogal de ligacao e na 3a do plural, onde

e substituida por u.

Singular

I H

ama-b-o debe-b-o

ama-b-i-s debe-b-i-s

ama-b-i-t debe-b-i-t

Plural

ama-b-i-mus debe-b-i-mus

ama-b-i-tis debe-b-i-tis

ama-b-u-nt debe-b-u-nt
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VOZ PASSIVA

Trocam-se as desinencias alivas pelas passivas, subs-

tituindo, porem, na 2
:1

pess. do sing, a vogal i por e, don-

de ama-b-e-ris, debe-b-e-ris.

Nas 3" e 4 U
conjs. o sui'ixo c e, exceto na l

a pess. do
sing, onde e a.

Ill IV

leg-a-m audi-a-m

Jeg-e-s audi-e-s

leg-e-t audi-e-t

leg-e-mus audi-e-nius

leg-e-tis audi-e-tis

leg-c-nt audi-e-nt

VOZ PASSIVA

Trocam-se as desinencias ativas pelas passivas.

NOTA: — O l'uturo imperfeito latino liao passou para

o portugues, que o substituiu por nma forma perifrastica.

PRESENTE DO SUBJUNTIVO — Sufixos e para a 1"

conj., a para as 2
:i

, 3 ;

' e 4 a
.

Forma-se o presente do subjuntivo na l a conjugacao
trocando-se o a do radical pelo e do sui'ixo.

Subjuntivo Presente da l
a conjugacao

voz ATIVA

Singular Plural

ame-m ame-mus
arne-s ame-tis

ame-t aine-nt
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VOZ PASSIVA

Trocam-se as desinencias ativas pelas passivas.

Nas 2% 3
a e 4" conjugates acresc'enta-se o sui'ixo a.

Singular

debe-a-m leg-a-m audi-a-m

debe-a-s les-a-s audi-a-s

debe-a-t leg-a-t audi-a-t

Plural

debe-a-mus leg-a-mus audi-a-mus

debe-a-tis leg-a-tis audi-a-tis

debe-a-nt leg-a-nt audi-a-nt

VOZ PASSIVA

Trocam-se as desinencias ativas pelas passivas.

NOTA: — O presente do subjuntivo conservou-se em

portugues.

IMPERATIVO — Ha em latim dois imperatives: uni

presente e outro future

IMPERATIVO PRESENTE

Voz ativa

So tem a 2 ;l pessoa do singular e a 21 do plural. For-

I ma-se a 2" pessoa do singular tomando-se simplesmente o

I
'

radical do indie, pres. e a 2* do plural acrescentando-se-lhe

1 a desinencia te. Ma 3* conj. o radical vein acompanhado

no singular da vogal e c no plural da vogal i.
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II III IV

ama
amd-te

debe leg-e

debe-te leg-i-te

Voz passiva

audi
audl-te

Acrescente-se ao singular a desinencia re e ao plural

a desinencia mini.

Singular

I II HI IV

amd-re debe-re leg-e-re audi-re

Plural

ama-mini debe-mini leg-i-mini audi-mini

IMPERATIVE FUTURO

Voz ativa

Tern 2 a e 3
11 pessoas. Para formar a 2

a e 3" do singu-

lar acrescen la -se a desinencia to; para a 2a do pi. tote, e

para a 3a do jA. nto.

I

amd-to
amd-to

ama-iote

amd-nto

Singular

II III

debe-to

debe-to

debe-tote

debe-nto

leg-l-to

leg-i-to

Plural

leg-i-tote

leg-u-nto

IV

audi-to

audi-to

audi-tole

audi-u-nlo
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NOTA: — A3" conjugacao nas pessoas do singular in-

tercala entre o radical e a desinertcia a vogal i, Entre o ra-

dical e a 3a pessoa do plural a 3a e a 4a conjugates in-

tercalam a vogal u.

Voz passiva

Forma-se acrescentando r as desinencias ativas, nao
havendo, porem, 2 a pessoa do pluraL

NOTA: — So o imperativo presente passou para o

portugues, dando-nos as segimdas pessoas dp nosso impe-
rativo afirmativo. -

FORMAS IMPESSOAIS

INFINITO PRESENTE

Voz ativa

Forma-se o infinito presente acrescentando-se ao ra-

dical do indicativo presente o sufixo re. Na 3 :l conjugacao,

entre o radical e o sufixo, intercala-se a vogal e.

- I II III IV

amd-re debe~re leg-e-re audl-re

Voz passiva

Forma-se trocando-se re por ri, exceto na 3 a conjuga-

cao, cujo sufixo e /.

I II III IV

amd-rl debe-ri leg-i audi-ri

1 NOTA: — O infinito presente passou para o portu-

gues, havendo, porem, a fusao das 2
a

e 3" conjugacoes
numa so com o infinito longo: facere, como debere.
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IMPERFEITO DO SUBJUNTIVO

Voz ativa

Forma-se o imperfeito do subjuntivo acrescentando-

se ao ini'inito presenle ativo as desinencias pessoais da voz

ativa.

I

ama-re-m
ama-re-s

ama-re-t

ama-re-miis

ama-re-tis

ama-re-nt

II III

debe-re-m leg-e-re-m

debe-re-s leg-e-re-s

debe-re-t leg-e-re-t

debe-re-mus leg-e-re-mus

debe-re-tis leg-e-re-tis

debe-re-nt leg-e-re-nt

IV

audi-re-m

audi-re-s

audi-re-t

audl^-rle-mus

audi-re-tis

audi-re-nt

Voz passiva

Trocam-se as desinencias ativas pelas passivas.

NOTA: — O imperfeito do subjuntivo nao passou

para o portugues.

PARTIC1PIO PRESENTE

(Adjetivo verbal)

Toma-se o radical do indicativo presente e acrescen-

ta-se o sufixo nt, que no nominativo perde o t por vir an-

tes de s.

Declina-se como urn adjetivo da 2 a classe, uniforme,

tipo constans, constantis.

ama-ns

II

debe-ns

III

leg-e-ns audi-e-ns
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NOTAS:

1} — Nao ha participio presente passive-

2) — O participio present latino passou para o por-

tugues coin valor de substantivo ou adjetivo. Com valor

verbal ha em portugues simples vestigios, como por exem-

plo "temente".

GERUNDIO

Acrescenta-se ao radical do indicative) presente o su~

fixo nd, declinando-o pela 2 a declinaQao, nao tendo, po-

rem, nom. nem vocativo.

G. ama-nd-i debe-nd-i leg-e-nd-i audi-e-nd-i

Ac. ama-nd-um debe-nd-um leg-e-nd-um audi-e-nd-um

,; \ ama-nd-o debe-nd-o leg-e-nd-o audi-e-nd-o
Ab. (

NOTA: — Para o portugues passou o gerundio em o.

TEMPOS DE A^aO COMPLETA

Os tempos de acao completa teem urn modo de for-

macao diferente dos tempos de agao incompleta. Na voz

passiva recorrem a uma conjugacao perifrastica, mediante

o verb.o sum.

PRETERITO PEHl'EITO DO INDICATIVO

Voz ativa

Acresccnta-se ao radical do preterito perfeito as ter~

minaqoes i, isti, it, imus, istis, erunt.
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II III IV

amau-i debu-i leg-i audi.u-i

amau-isti debu-isti leg-isti audiu-isti

amau-it debu-it leg-it audiu-it

amau-Imus debu-imus leg-imus audiu-imus

amau-istis debu-istis leg-Istis audin-istis

amau-erunt debu-erunt leg-erunt audiu-erunt

isjOTA: preterito perfeito do indicativo passou

para o portugues, havendo nao raro em portugues formas

aberrantes do tipo latino, em virtude da analogia.

MAIS QUE PERFEITO DO INDICATIVO

Acreseenta-se ao radical do preterito perfeito o sufi-

xo era, mais as desinencias pessoais da voz ativa.

I II

amau-era-ni

amau-era-s
amau-era-t
amau-era-mus
amau-era-tis

amau-era-nt

debu-era-m
debu-era-s

debu-era-t

debu-era-mus
debu-era-tis

debu-era-nt

III IV

leg-era-m

leg-era-s

leg-era-t

leg-era-m us

leg-era-tis

leg-era-nt

audiu-era-m

audiii-era-s

audiu-era-t

audiii-era-mus

audiu-era-tis

audiu-era-nt

NOTA: -

em portugues.

O mais que perfeito latino conservou-se
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FUTUR0 PERFEITO

Acrescenta-se ao radical do preterito perfeito o sufixo

eri e a este as desinencias pessoais da voz ativa,

I II.

amau-er-p debu-er-o

amau-eri-s debu-eri-s

amau-eri-t debu-eri-t

amau-eri-mus debu-eri-mus

amau-eri-tis debu-eri-tis

amau-eri-nt clebu-eri-nt

III IV

lege-er-o audiu-er-o

leg-eri-s audiu-eri-s

leg-eri-t audiu-eri-t

leg-eri-mus audiu-eri-mus
leg-eri-tis audiu-eri-tis

leg-eri-nt audiu-eri-nt

NOTA: — Da fusao do futuvo perfeito com o per-

feito do subjuntivo resuitou o futuro do subjuntivo por-

tugues.

PERFEITO DO SUBJUNTIVO

Formagao identica ao precedente, exec to na 1" pessoa

do singular, cuja desinencia pessoal e m e nao o.

- I . II

amau-eri-m debu-eri-m

amau-eri-s debu-eri-s

amau-eri-t debu-eri-t

' amau-eri'-mus. debu-eri-mus

amau-eri-tis debu-eri-tis

amau-eri-nt debu-eri-nt
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HI

leg-eri-m

leg-eri-s

leg-eri-t

leg-eri-mus

leg-eri-tis

leg-eri-nt

IV

audiu-eri-m

audiu-eri-s

audiu-eri-t

andiu-eri-rnus

audiu-eri-tis

audiu-eri-nt

MAIS QUE PERFEITO DO SUBJUNTIVO

Acrescenta-se ao radical do perfeito o sufixo isse, mais

as desinencias pessoais da voz ativa.

I

amau-isse-m
amau-isse-s

amau-Isse-t

amau-isse-mus
aman-isse-tis

amau-Tsse-nt

III

leg-Tsse-m

]eg-Isse~s

Ieg-Isse-t

leg-isse-mus

leg-isse-tis

leg-Tsse-nt

II

debu-isse-m

debu-Isse-s

debu-isse-t

debu-isse-mus

debu-isse-tis

debu-Isse-nt

IV

audiu-isse-m

audiu-isse-s

audiu-Isse-t

audiu-issa-mus

audiu-isse-tis

audiu-isse-nt

NOTA: — O mais que perfeito do subjuntivo deu o

imperfeito do subjuntivo em portugues.

1NFINIT0 PERFEITO

Acrescenta-se o sufixo isse ao radical do perfeito.

i ii in ; iv

amau-isse debu-isse leg-Isse audiu-Tsse
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Voz Passiva

Todos os tempos da aeao completa na voz passiva sao

compostos. Formam-se com o participio passado do verbo
que se quer conjugar mais o auxiliar sum.

PRETERITO PEKFEITO DO INDICATIVO

Conjuga-se com o participio passado e o indicativo pre-

sents do verbo sum.

I II

f sum i sum
amatus, a, um * es dcbitus, a, um / es

' est ,' est)

v suniiis , sumus
amati, ae, a ^ estis deblti, ae, a ) esiis

< sunt ) sunt

III IV

I sum sum
lectus, a, um \ es audltus, a, um ' es

' est I est

f sumus / sumus
lecti, ae, a -5 estis audlti, ae, a ) estis

' sunt ( sunt

MAIS QUE PERFEITO DO INDICATIVO

Conjuga-se com o participio passado e o imperfeito do

indicativo do verbo sum.
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II

amatus, a, um 3 eras

amati, ae, a

eram
(

eram
eras debitus, a, um

\
eras

erat \ erat

eramus
s

eramus
eratis debiti, ae, a eratis

erant erant

III IV

lectus, a, um
eram
eras

erat

auditus, a, um
eram
eras

erat

lecti, ae, a

eramus
eratis

erant

auditi, ae, a

eramus
eratis

erant

FUTURO PERFEITO

Conjuga-se com o participio passado e o futuro im-
perfeito do verbo sum.

I II

(
ero

amatus, a, um "{ eris,

^ erit

j

ero

debitus, a, um J eris

( erit

amati, ae, a

erimus
eritis

erint

III

, erimus
debiti, ae, a J eritis

' erint

IV

jro

• lectus, a, um \ eris
' erit

ero

auditus, a, urn \ eris

I erit
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lecti, ae, a

/ erimus
< erftis

' erint

auditi, ae, a

erimus
eritis

erint

PERFEITO DO SUB.JUNTIVO

Conjuga-se com o participio passado e o jjresente do
subjuntivo do verbo sum.

I II

amatus, a, um
CD 1

sun
sis

sit

debi'tus, a, urn }

sim
sis

sit

amati, ae, a
1

in

siinus

sitis

sint

deblti, ae, a <

IV

simus
sitis

sint

lectus, a, um
l

sim
sis

sit

auditus, a, um \

sim
sis

sit

lecti, ae, a

I

simus
sitis

sint

auditi, ae, a <

simus
sitis

sint

MAIS QUE PERFEITO DO SUBJUNTIVO

Conjuga-se o participio passado com o imperfeito do
subjuntivo do verbo sum.

I II

/ essem ,- essem
amatus, a, um \ esses debitus, a, um < esses

v ( esset ' esset
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, essemus

/ ,

essetis

essent

III

iessem
esses

esset

lecti, ae, a

essemus
essetis

essent

r essemus

debiti, ae, a \ essetis

( essent

IV
t essera

audltus, a, um •< esses

( esset

auditi, ae, a

, essemus
) essetis

( essent

INFINITO PERFEITO

Acrescenta-se ao aeusativo do participio .pass-ado o

infinito presente do verbo sum.

I II

amatum
amatam
amatum

lectum

lectam

lectum

esse

III

esse

debitum
debitam
debitiirn

auditum
auditam
auditum

esse

IV

esse

TEMPOS FORMADOS DO SUPINO

Com o radical do supino formam-se: — os dois supi-

nos, o infinito futuro e o participio futuro,

SUPINOS I E II

Acrescenta-se ao radical do supino a desinencia um
para o 1° supino e u para o 2°.
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I ^ II III IV

ama-t-u debi-t-u lec-t-u audl-t-u

araa-t-um debl-t-um lec-t-um audi-t-um

INFINITO FUTIJR0

Acrescentam-se ao radical do supino as terminaQoes

urum, warn, urum.

I II III IV

ama-t-urum debi-t-urum lec-t-urum audi-t-urum

ama-t-uram debi-t-uram lec-t-urain audj-t-uram

ama-t-urum debi-t-urum lec-t-urum audi-t-urum

PARTICipiO FUTURO

Acrescenta-se ao radical do supino a tenninaQao urus,

ura, urum.

I II III IV

ama-t-urus debi-t-iirus lec-t-urus audi-t-urus

ama-t-ura debi-t-ura lec-t-ura audi-t-iira

ama-t-urum debi-t-urum lec-t-urum audi-t-urum

VERBOS IRREGULARES

Irregulares sao os verbos que se afastam do modo de

formacao comum da maior parte dos verbos latinos. A
esta classe pertencem, entre outros, os chamados verbos

atematicos

.

Gomecemos pelo auxiliar sum, es, fui, esse, que des-

empenha um papel preponderante na formacao dos tem-

pos de acao completa da voz passiva.
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INDICATIVO

Present

e

Imperfeito Futuro

sum eram ero

es eras eris

est erat erit

sumus eramus erimus

estis eratis erltis

sunt erant erunt

Pret. Perf. Pret. M. Q. Perf., Fut. Perf.

fui fueram fuero

fuisti fueras fueris

fuit fuerat fuerit

fulmus fueramus fuerimus

fuistis fueratis fueritis

fuerunt fuerant

SUBJUNTIVO

fuerint

Presente Imperfeito Perfeiio

sim essem •fuerim

sis esses fueris

sit esset fuerit

simus essemus fuerimus

sitis essetis fueritis

shit essent fuerint

Pret. Mais Que Perfeiio

fuissem

fuisses

fuisset

fuissemus

fuissetis

fuissent
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IMPEUATIVO

Presente Fu tin o

es esto estote

este esto

INFINITO

sunto

Presente Perfeito Futuro

esse fuisse futurum
futuram
futurum

101

Participio do Futuro

Fiiturus, futura, futurum

NOTAS:

1) — Como sum conjugam-se os sens compostos:

absum, abes, afui, abesse -— estar ausente

desum, dees, defui, deesse — faltar

insum, ines, infui, inesse — estar dentro

intersum, interes, interfui, interesse — participar

obsum, obes, offui, obesse — obstar

praesum, praees, praefui, praeesse — estar a frente,

presidir

prosum, prodes, profui, prodesse — ser util

possum, potes, potui, posse — poder
subsum, subes, subfui, subesse — estar abaixo

supersum, superes, superfui, superesse — restar

Desses compostos, intersum, insum, praesum, subsum
,e supersum conjugam-se exatamente como sum.

Desum contra! a vogal do prefixo com a vogal tema-

tica de sum: por ex.: dest, deram, etc.; as forrnas deesse,

etc., sao devidas a um escrupulo etimologico

.

i

i ;
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Absum antes de f perde o b: afuit, afuisset.

Obfui assimila o b ao f, dando offui.

Prosum nas formas de sum comecadas por vogal con-

serva o d do primitivo radical prod: pro&es, prodesse.

Possum nas formas de sum comecadas por e e por f

restabeleee o t da rai.z pot. Nas formas comecadas por f, |

este desaparece: potui, potuissem. Infinito: posse.

De todos os compostos de sum, so possum passou para |

o portugues, dando o nosso verbo poder. Os outros dei-
|

xaram um ou outro vestigio, como, ausente, presente, e su-
|

perstite da lingua juridica, etc.
|

1

2) — Todo o presente do indicativo de sum passou

para o portugues, exceto a 2 a pessoa do pi. estis, que foi

substituida por uma forma analogica suntis, donde nos
|

veio "sois".

3) — O imperfeito do indicativo tambem passou intei-

ramente, notando-se apenas a deslocacao dp acento tonico

nas 1" e 2a pessoas do plural.

4) — O futuro nao passou para o portugues.

5) — O presente do subjuntivo representa um antigo

optativo, tendo para as tres pessoas do singular as formas

arcaicas siem, sies, siet e sied. Alem dessas formas houve, 1

tambem, fuam, fuas, fuat e fuad. O presente do subjuntivo I

tambem nao passou para o portugues. §

6) — O imperfeito do sujuntivo tinha tambem as
|

seguintes formas usadas durante o periodo classico e im-

perial: forem, fores, foret.

7) — Os tempos de acao completa passaram todos

para o portugues : fai, fora, for.

h) FERO, FERS, TULI, LATUM, FERRE, levar

Nos tempos de acao incompleta o verbo fero e atema-
tico: no indicativo presente, 2 a pessoa do singular e plural

Wm
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e l
a do plural; no imperativo presente e futurb; no im-

perfeito do subjimtivo e infinito presente. No mais como
lego.

Os tempos de acao completa sao formados regular-

mente da raiz tul para os derivados do perfeito, e lat para
os derivados do supino.

Ind. Pres. Imperf. Fut. Imperf

f*er-o fer-e-ba-m fer-a-m
fer-s fer-e-ba-s, etc. fer-e-s, etc.

fer-t

fer-i-mus

fer-tis

fer-u-nt

Subj. Pres. Inf. Pres. Imperf. Subj

fer-a-m fer-re fer-re-m
fer-a-s, etc. fer-re-s, etc.

Imp. Pi-es. 7m p. Futur

o

ler fer-te fer-to ferto-te

Pret. Perf. I. M. Q. Perf. I. Fut. Perf. I.

tul-i, etc. tul-era-m, etc. tul-er-o, etc

.

Pret. Perf Subj. M. Q. Perf. Subj. Inf. Perf.

tul-eri-m, etc. tul-isse-m, etc. tul-isse.

NOTAS:

1) — Na baixa latinidade procurou-se regularizar a

conjugacao de fero, substituindo as formas atematicas por
outras tematicas, ex.: feris, feritis, etc.
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2) — A voz passiva forma-se normalmente, substi-

tuindo as desinencias ativas pelas passivas, e nos tempos
de acao concluida com o participio latus e o verbo sum

.

3) — Como fero conjugam-se os seiis compostos.

i) Fio, fis, factus sum, fieri: — tornar-se

Serve de passivo de facio. Nos tempos de agao com-
pleta obedece regularmente a formaeao de tempos, nao
tendo, porem, imperativo.

Ind. Pres. Imperf. L Fut. Imperf.

fio, lis, etc fi-e-ba-m, etc. fi-a-m, fi-es, etc.

Pres. Subj. Imp. Subj. Infinito

fi-a-m, fi-a-s, etc. fi-e-re-m, fi-e-re-s, etc. fieri

Os tempos de acao completa sao formados por factus

mais o auxiliar sum.

j) Edo, es, esum, esse:— comer

Este verbo apresenta, como fero, alguiiias formas te-

maticas e outras atematicas. Estas sao: 2a pess. do sing. e.

do pi. e 3a
pess. do sing, do presente do indicativo; impe-

rativo presente e futuro; infinito e presente do subjiin-

tivo.

Pres. Imperat. Fut.

es-to

es-tote

ed-u-nto

Ind. Pres. Impen

ed-o es

e-s es-te

e-s-t

ed-i-mus

es-tis :•

ed-u-nt
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Imp. Subj. Inf. Pres.

es-se-m es-se

es-se-

s

etc.

Os tempos de acao completa formam-se regularmente
de edi.

NOTAS:

1) — Este verbo tern dois subjimtivos presentes: um
em im, vestigio do antigo optativo, outro em a.

ed-i-m ed-a-m
ed-i-s ed-a-s

ed-i-t ed-a-t

ed-i-mus ed-a-mus
ed-I-tis ed-a-tis

ed-i-nt ed-a-nt

2) — Paralelamente as formas atematicas crearam-
-se outras tematicas, mas tardiamente e por causa da ana-
logia: edere, ederem, etc.

3) — Como edo conjugam-se os sens compostos: am-
bedo, exedo e comedo. So este ultimo passou para o po.v-

tugues, apresentando a particularidade do deslocamento
do sentido da raiz para o prefixo que em portugues passa
a ser a verdadeira raiz : comer, comida, etc.

k) Volo, ids, uolui, uelle: — querer

Nos tempos de acao incompleta apresenta as seguintes
irregularidades: 2 a pess. do sing, e do pi. e 3 n do sing, do
presente do indicativo; infinito presente e presente do sub-
juntivo atematicos; alternaneia o|e no radical; desinencias
do optativo no subjuntivo presente e ausencia de impera-
tive

.

If
!
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Os tempos de acao completa formam-se normalmente
de uolui.

Inf. Pres.

uel-le

Ind. Pres.

•iiol-o

ui-s

iml-t

uol-ii-mus

uul-tis

uol-u-nt

Pres. Subj. Imperf. Subj. \

uel-i-m uel-lc-m
i

ue]-is uel-le-s jj

nel-i-t uel-le-t |

uel-i-mus uel-le-mus J

uel-i-tis uel-e-lis
\

uel-i-nt uel-le-nt j

Os demais tempos se conjugam como legere, obede-

cendo normalmente a formacao dos tempos.

Imp. I. Fut. Imp. Pret. Perf. I. M. Q. Perf. I.

uol-e-ba-m uol-a-m uolui uolu-eram
uol-e-ba-s uol-e-s 'uolu-isti uolu-eras

etc. etc. etc. etc.

Como uolo os seus compostos nolo, malo, nao querer

e preferir.

Ind. Pres. Imp Ind.

nolo malo nol-e-ba-m mal-e-ba-m
non uis .ma uis nol-e-ba-s mal-e-ba-s

non unit mauult etc. etc.

nol-u-mus mal-u-mus
non-iml-tis ma-uul-tis

nol-u-nt mal-u-nt

Subj. Pres.

nol-i-m mal-i-m
nol-i-s mal-i-s

etc, etc.

rai
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NOTAS

:

1) —- Nolo do subjuntivo tirou uma forma noli, no-

lite, muito usada como auxiliar.

2) — Na lingua arcaica aparecem formas como neuis

e noltis.

3) — Malo apresenta na lingua arcaica formas como
mauolo, maaolt, mauoltis.

1) Eo, ii, itum, ire : — ir

E' um antigo verbo atematico. Antes de vogal passa

para o tipo "tematico eo, eunt. Faz o future em b, apesar

de ser um verbo da 4 :l conjugacao.
Os tempos de acao compl&ta formam-se regularmen-

te em ii on iui.

hid. Pres. Imp. Ind. Fiitur. Imp. Pres. Subj.

e-o

i-s

i-t

i-mus
i-tis

e-u-nt

i-ba-m

i-ba-s

i ba-t

i-ba-mus

i-ba-tis

i-ba-nt

i-bo

i-b-i-s

etc.

e-a-m

e-a~s

etc.

Imp. Subj. Impl. Pres.

l-re-m

i-re-s

etc.

i-te

Impl. Fut. Part, pres

i-to iens,

i-tote euntis

NOTAS:

1) Queo, posso, e nequeo, nao posso, e sens deriva-

dos por ele se conjugam.

'. 2) O verbo ire deu ir em portugues. Entretanto, o

nosso verbo ir, alem da raiz i, tem. ainda formas tiradas

da raiz va do verbo uadere e da raiz fa de fui.
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in) VERBOS DEFECTIVOS

Sao defectivos os verbos que nao sao conjugados em
todos os modos, tempos e pessoas.

Os verbos coepi, odi, memini e noui so sao conjuga-

dos nos tempos de acao completa, tendo nestes tempos
forma regular.

Pret, Perf.

coepi odi memini noui
coepisti odisti meministi nouisti

etc. etc. etc. etc.

M. Q. Perfeito Ind.

coep-eram
coep-eras

od-eram
od-eras

memm-eram nou-eram
memin-eras non-eras, etc.

NOTA: — Estes perfeitos, exceto coepi que se vale de
incipio, sao usados com valor de presente.

n) Aio — falar

So e tisaclo nas seguintes t'ormas:

Ind. Prest. Imperf. Ind.

aio

ais

ait

aiunt

aiebam
aiebas

aiebat

aiebamus
aiebatis

aiebant

Pre-t Perf. Ind.

ait

o) Inquam — digo

So aparece nas seguintes formas:

HI
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Ind. Pres. Impevf. Ind. Pret. Perf. Futu.ro Imp.

inquam inquiebant inquies

inquis ' inquiet

inquit inquit

inquiunt

NOTA: — A l
a pessoa do indicative presente e mn

vestigio de urn antigo subjuntivo.

p) Fari — lalar

Verbo raro e poetico.

q) Altera, Saluere, Ualere

Verbo raro e poetico.

aue salue uale

auete saluete ualete

r) Quaeso, por favor

So se usam as formas: quaeso,
,
quaesumus.

s) VERBOS IMPESSOAIS

1 — Sao impessoais os; verbo s que indicam feno-

menos naturais, como fidget — relampeja, pluit — cho-

ve, tonat — troveja.

2) — Os que indicam sentimentos : piget — iter pe-

zar, pudet — ter vergonha, miseret — ter piedade, etc.

3) — Os correspondentes a impessoais Portugueses:

decet — convir, oportet — ser preriso, licet — ser lici-

to, etc.
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CAPfTULO XII

Adverbio

O adverbio e uma palavra iovariavel que acompanha
um verbo, um adjetivo, ou mesmo outro adverbio, para
modifica-los trazendo-lhes uma nocao accessoria.

Como ja tivemos oportunidade de ver com os adver-
bios de lugar e os adverbios de modo, sao em geral pala-
vras declinaveis, substantivos, adjetivos, ou pronomes co-

mo que fossilizados em determinados casos.

Uns representam nominativos, outros ablativos, muitos
acusativos, etc.

a) Adverbios de modo

Alem dos adverbios de modo que ja conhecemos como
derivados de adjetivos, poderemos acrescentar os seguin-
tes: ita, do mesmo tema de is, id; sic proveniente de sei e

da particula ce. Deu origem.ao nosso adverbio de a firma-
cap "sim".

Ut — como. Forma arcaica uta.

Frustra — em vao.

Satis — forma abreviada sat — bastante.

Paene — quase. De paene aparece um superlativo em
Plauto — paenissime.

Modo, ablativo de modus, i, so.

Nimis, demais.
s

NOTA — Exceto sic, nenhuni deles passou para o por-

tugues,
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b) Adverbios de lugar

Alem dos que ja demos aerescentaremos

:

Prope — perto.

Procul — longe, derivado de pro e de um segundo
elemento, cuja etimologia nab ficou ainda bem assentada.

Intus ~ de in e his, dentro.

Foris on foras, de fores, um — porta, fora. Houve em
portugues uma forma areaica foras, antes do atual fora.

Ha ainda os compostos de ubi como: ubicunque e
ubiuis, em qualquer higar, ubique, em todo lugar.

NOTA: — Exceto foras, nenhum deles passou para o
portugues.

c) Adverbios de tempo

Adhuc, de ad e hue, ainda.
Antea, de ante, dantes.

Aliquotus, de ali e quotiens, algumas vezes.
Cras, amanha.
Deinde, forma derivada de deins, depois, em seguida.
Denique, de de ni e que, enfim.
Demum, talvez superlativo de de, enfim.
Diu, por muito tempo.
Dudum, da raiz du, duracao', mais a enclitica dum, ha

tempo.

Heri, ontem.
Hodie, hoc die, hoje.

Interdiu, de inter, e diu, variante de dies, durante o
dia.

lam, ja. A forma portuguesa seria "jao".

Interdum, de inter e dum, as vezes.

Mane, indeclinavel em ablativo, de manha.
Mox, breve.

Nunc, num mais a particula ce, agora.
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Nnnquam, deu em portugues nunca.
Nuper, de noiius-parus, ha pouco.
Nocin, ablativo locativo de nox, de noite.

Nudiustertius, de mi, dies antigo nominativo de dies,
tertius, ante-ontem.

Olim de ollns forma paralela de ille mais o sufixo mi,
nesse tempo.

Pridem, de pri e dem, ha muito tempo.
Pridio, o dia anterior.

Posted, de post, como antea, depois.

Postridie, antigo locativo, o dia seguinte.
Potimus, de po e timus, logo.

Quondam, de quon e dam, em dado momento.
Semper, sem e per, sempre. Na passagem para o

portugues houve a metatese do r.

Simul, neutro arcaico de similis, ao mesmo tempo.
Statim, de sto e o sufixo tim, imediatamente-
Turn e tunc, de talis, entao . A forma tunc deu tao

em portugues.

Vesperi, locativo de uesper, de tarde.

d) Adverbios de quantidade

Magis, da raiz mag de magnus, mais.
Multo e multum, muito. Na passagem para o portu-

gues houve a vocalizacao do /.

Minus, comparative menos.
Tantum, mesma raiz de talis, tanlo.

Tarn, tao.

Quam, quao.

Quantum, de quam, quanto.
Paulum, de paulus, a, um, pouco.

e) Adverbios de neaacdo

Hand, haul, hau-, nao,
Ne, nao.
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Nee, arcaico, nao. Deu em portugues nem.

Non, de ne, *oinos, imus, forma arcaica de ne, mesnia

significacao de nao, forma portuguesa derivada de non.

NOTA: — Em latim dues negagoes se destroem, isto

e, valem por uma afirmagao. Ex.: "nunquam id non acci-

dit" — isto sempre acontece.
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J

reposi§ao

As preposicoes sao antigos adverbios usados primiti-

vamente em relacao estreita com alguns nomes ou em
composicao com algims verbos. Depois, por uma necessi-

dade de clareza, em virtude do enfraquecimento e redu-

cao dos casos, sen emprego foi tornando-se cada vez mais

frequente antes de determinados casos de nomes on em
composicao com certos verbos.

Dai seu emprego regular nestas circunstancias, pas-

sando assim a constituirem uma nova categoria grama-

tical, chamada preposicao por sua colocagao geralmenle

antes da palavra que passava a reger.

Essa eVoluQao pode ser observada, por cxemplo, no

proprio latim.

Contra, mero adverbio na lingua arcaica, na epoca

classica e uma preposicao regendo acusativo. Assim tam-

bem numerosos adverbios da lingua classica passaram na

idade de prata a funcao de preposicao.

Ja vimos como o emprego das preposicoes no latim

da decadencia se desenvolveu, resultando dai o desaparc-

cimento dos casos. Passou-se ate mais tarde a unir duas

ou mais preposicoes formando como que preposicoes com-

postas, como por exemplo: depost, portugues "depois"; ab

'ante, port, avante; ad post, port. apos.

Em latim classico ?as preposicoes regiam acusativo ou

ablative
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Havia ainda quatro preposicoes que regiam ora acusa-

tivo, ora ablative Conhecendo-se, pois, estas quatro, para

saber-se a regencia das demais basta reparar-se, no caso

por elas regido. Se for acusativo, e que a preposicao rege

acusativo, se for ablativo e que rege ablativo.

a ) PREPOSIC6ES QUE REGEM ACUSATIVO
E ABLATIVO

In (forma arcaica en) — era. Rege acusativo quando

indica movimento, traduzindo-se por para ou a; em sen-

tido figurado significando — a favor ou contra.

Rege ablativo quando nao indica movimento, tradu-

zindo-se por — em ou entre.

Sub (i.-e. *upo mais s) — sob. Idea de movimento,

significando tambem em sentido figurado — por e de-

pois. Rege ablativo quando significa sob sem movimento.

E em sentido figurado "no momento de".

Sabter (de sub mais tero) — debaixo. E' raro com o

acusativo e com o ablativo so em poesia.

Super (do i.-e. *uper mais s) — sobre. Na lingua clas-

sica so aparece com acusativo. Com ablativo significa "a

respeito de", na linguagem familiar e nos escritores post-

classicos.

b) PREP0SIC6ES QUE REGEM ACUSATIVO

Ad (do i.-e. *ad, apresentando uma forma arcaica ar

antes de /') a, para, ate.

Ante (do i.-e. *anti), deante de, antes de. Deu o por-

tugues ante.

Apud (do i.-e. *apo?), junto de, em casa de, entre.

Circa (de circus), em torno de.

Circum (ac. sing, de circus), em torno de, cerca-de.

.

\ Cis, citro (do i.-e. *ki mais s e o 2° de *ki mais iero,

antigo ablat.) para ca de. Cis aparece em portugues corao

prefixo.
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Contra (de com mais tero), em frente de, contra.

Erga (de ergo), para com.
Extra (de ex tero, antigo ablat. sing.), fora, as vezes

exceto.

Infra (de inferus, antigo ablat. sing.), abaixo de.

Inter (de in mais tero), entre, durante, em. Portu-

gues entre.

Ob (i.-e. *op), deante de, por causa, por.

Penes (antigo locativo de penus), em poder, nas

maos de.

Per (de i.-e. *pero), atraves de, por, durante, por

meio de. Port. por.

Post (de posti, poste, tendo havido uma forma arcaica

posted), depois atras. Port, pois.

Praeter (de prae mais tero), ao lado de, alem de, ex-

ceto.

Prope (talvez de pro), perto de. Proximo, superlativo

de prope aparece em portugues.

Propter (de prope mais tero), perto de.

Super (antigo ablat. sing.), sobre, mais.

Trans (talvez antigo participio), alem de.

Ultra (de ids, preposicao arcaica, e tero).

c) PREP0SIC6ES QUE REGEM ABLATIVO

Ab (do i.-e. *ap de *apo), de. Indica afastamento.

Cum (forma arcaica do i.-e. *kom), com.

De (do i-e. *de), de. Movimento de cima para baixo.

Ex (do i.-e. *eks), de (afastamento), para fora de.

Prae (do i.-e
*
prai, com desinencia do dat.), dean-

te de, por causa.

Pro (do i.-e. *pro), deante de, em favor de. Den em
port, por com a metatese do r.

Sine (de se, raiz do reflexivo mais a particula ne),

sem.

Tenus (antigo acus. neutro), ate. E 5 uma preposicao

que, em vez de preceder a palavra que rege, a segue.



CAPiTULO XIV

Conjungao

Vimos ja corao por vezes se torna dificil uma separa-
cao precisa entre algumas preposieoes e adverbios. O ines-

uio iremos notar com as conjuncoes, e isto porque e im-
possivel uma separacao perfeita destas palavras, estreita-

mente ligadas, senao por sua funcao, pela forma e pela
etimologia.

A conjuncao e uma palavra invariavel, tendo por fun-
cao ligar palavras ou oracoes, as vezes de igual valor signi-

ficative, outras trazendo uma subordinacao. Chamam-se
as primeiras conjuncoes coordenativas, e as ultimas, su-
bordinativas.

a) CONJUNCOES COORDENATIVAS

COPULATIVAS

-— Que (do i.-e. *que, tambem inclilica), e. E' uma
inclitica do latim.

Et (do i.-e. *eti), e.

Atque (de ac), e, alem disso.

Ac, mesrao sentido que a anterior.

Disjuntivas:

Ve (de i.-e. *we), ou.

Vel (2a pess. sing, arcaica de nolo), ou.

Ant (do i.-e. *au e t forma pronominal), ou. A con-

juncao portuguesa provem normalmente do latim

ant.
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Adversativas :

At (do i.-e.. *ati), mas.
Ast (talvez de at), mas, ao contrario.

Sed (na lingua arcaica sedum, de se, raiz do reflexi-

vo, e a particula dum), mas.
A litem (do i.-e. an mais tern), entretanto.

Tamen (de tarn), contudo.

Verum (acus, neutro), porem.

Conclusivas:

Ergo (de erga?), logo.

Itaque (de *7a e gue), portanto.

Igitur, pois.

b) CONJUNCoES SUBORDINATEAS

CONDICIONAIS

Si (arcaica sei locativo te so
}
pron. arcaico), se.

Nisi (de ne e si), senao.

iV/ (do i.-e. *nei e da neg. ne), se nao.

Sin (de si e ne).

Dumodo (de du/n e modo), se.

Concessivas :

Etsi (et si), embora.

Quamuis (de quam e m's), se bem que.

Licet, se bem que.

Finais:

17/ (de uti), afim de que.

Ne (do i.-e. *ne), para que nao.

Quin (de g»e e ne), que nao.
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Cum (ac. neutro aclv. de quom), pois que.
Quoniam (de quon e iam), pois.

Quod (ac. neutro de qui, quae, quod), porque.
Quia (antigo ac. neutro pi. de qui), porque.

Tempohais:

Cam (de quom), quando.
Quando (de quam ac. fern, de qui, quae, quod e do

i-e. *do), quando.
Donee (arcaico donicum), ate que.

Comparativas:

Ut (uti), como.
Quasi (de qua e si), como.
Quam (ac. fem. sing de qui, quae, quod), como.

Correlativas:

Ita. . .u-t, tanto. . . que.

Et. . .et, nao so. . . mas tambem.



CAPfTULO XV

Inter jeicao

Por influencia do helenismo em Roma, havia varias

interjeicoes genuinamente gregas empregadas pelos roma-
nos, ex. : euge, sophos, etc.

Vejamos algumas das principals latinas:

A (ah), port, ah!

Age, eia.

En, ecce, eis ai.

Heu, cheu, ai de mim.
O (ho ou oh), 6.

Vae, ai de.
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TERCEIRA PARTE

NOCOES DE SINTAXE

Comparando-se a frase latina com a frase portugue-

sa, notar-se-a imediatamente uma diferenca sensivel entre

as duas linguas no modo de const™ cao dos periodos, no

lugar da palavra na oracao, enfim nos proprios processos

de expressao de uma e de outra, sendo o portugues uma
lingua analitica e o latim sintetica.

Tomemos como exemplo um trecho de Cesar, um dos

escritores romanos mais notaveis por suas extraordinanas

qualidades de precisao e clareza:

"Caesari renimtiatur, Heluetiis esse in animo, per

agrum Sequanorum et Haeduorum iter in Santonum fines

fkcere qui non longe a Tolosatium finibus absunt quae

ciuitas est in Prouincia." (De Bello Gallico, 1-10).

— Comunicaram a Cesar que estava em mente dos

helvecios fazer caminho para as fronteiras dos santoes,

atraves do territorio dos sequanos e dos heduos, os quais

(santoes) nao ficavam longe das fronteiras dos tolosatos,

nac.ao que esta na Provincia. —
Desde logo se observa que, enquanto que em portu-

gues predomina a ordem direta, em latim sobressai a or-

dem inversa: "Caesari renuntiatur", port, comunicaram

a Cesar; "Heluetiis esse in animo", que "estava em mente

dos helvecios: "per agrum Sequanorum et Haeduoruni iter,

'in Santonum fines facere", fazer caminho para as 1'ron-

•'teiras dos santoes pelo territorio dos sequanos e dos he-

duos.
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A coloeacao das palavias na frase, em latim, c muito

mais livre do que em portugues; iter distanciado do ver-

bo facere, se bem que com ele constitua verdadeira locu-

cao que poderiamos traduzir por caminhar, marchar; in c

a, preposicoes, nao precedendo imediatamente seus regi-

mes: fines e finibus.

Enfim, a predominancia em latim das reduzidas e par-

co emprego das preposicoes: "esse in ammo", que estava

cm mente; "Caesari", a Cesar; "Heluetiis", que traduzimos

fora da letra—dos helvecios—e que se deveria traduzir se-

paradamente por — aos helvecios — por se tratar de urn

dativo; "Santonum", "Haeduorum", "Tolosatium",^ geniti-

vos que traduzimos pela preposicao de: dos santoes, dos

heduos, dos tolosates.

E' verdade que mesmo o lati mclassico id trazia em
si o germen da tendencia analitica, reduzindo o numero e

emprego dos casos pelo uso das preposicoes. Mas este ger-

men so germinou e floreceu luxuriantemente na lingua

livre do povo, para, enfim, frutificar ate na lingua casti-

gada dos escritores das hodiernas linguas romanicas (1).

(1) Sobre a tendencia analitica, vide Olovis Monteiro — "O

germe da tendencia analitica nas linguas cltissicas", em "Portugues

da Europa e Portugues da America".



CAPfTULO I

Sintaxe de Concordancia

O adjetivo concorda em genero, numero e caso com
o substantivo a que se refere.

No caso do adjetivo referir-se a substantivos de gene-,

ros diversos, concordava com o mais proximo, sintaxe ge-

ralmente imitada pelos classicos Portugueses.

Quando a funcao de atributo cabe a um substantivo,

que assim se torna aposto de oiitro, obedece as mesmas
regras de concordancia do atributo, isto e, concorda em
genero, numero e caso com o substantivo a que esta em
aposicao.

O verbo, bem como o adjunto predicativo, concordam

coin o sujeito.

Se ha varios sujeitos, a concordancia pode fazer-sc

com o sujeito mais proximo.

Outras vezes ha a concordancia com o sujeito com-

posto, indo assim para o plural o verbo e o predicativo.

Se o sujeito composto constar de pessoas, o predicativo

vai para o genero do mais nobre, se constar de objetos vai

para o neutro.

A's vezes um coletivo como ciuitas leva o verbo para

o plural. E' o que se chama concordancia de sentido.

O relativo concorda com o sen antecedente em ge-

nero e numero, mas nao em caso que depende de sua fun-

cao sintactica na oracao.
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Sintaxe dos casos

a) Nominativo

E' o caso do sujeito e do adjunto predicative Na lin-

gua arcaica e em poesia frequentemente se usa do nomi-
nativo pelo vocativo.

b) Vocativo

E' o caso da apelacao.

c) Acusativo

E' o caso do objeto direto.

Alguns verbos que em portugues pedem objeto di-
reto e indireto usam-se em latim com dois acusativos. Es-
tao neste caso, entre outros, celare, esconder; docere e edo-
cere, ensinar; orare, pedir; poscere, reclamar; ducere, con-
duzir, etc.

Usa-se tambem frequentemente do acusativo como ad-
junto circunstancial de lugar para onde, e as vezes como
adjunto circunstancial de tempo.

Enfim, as vezes precedido da interjeicao o, substitue
o vocativo. :'"..
d) Genitivo

Geralmente exerce a i'uncao de complemento de um
substantivo, dividindo-se em: genitivo ..subjetivo, objetivo,
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possessive, descritivo e partitive E' serapre iraduzido em
portugues pela preposicao de, desempenhando, de urn mo-

do geral, a mesma funcao que em latim.

O genitivo e complemento de muitos verbos que pe-

dem ainda hoje complemento indireto em portugues, regi-

do da preposicao de. Ex.: memini, lembrar-se de; obliuisci,

esquecer-se de; pudet, envergonliar-se de; accusare, acusar

de; absoluere, absolver de.

Aparece o genitivo como complemento de varios ad-

jetivos, muitos dps quais ainda hoje em portugues pedem

um complemento comecado por de. Ex.: auidus, avido de;

ciipidus, cubicoso de; plenus, cheio.de; inops, falto de, etc.

e) Dativo

O dativo e o caso do objeto indireto.

Alguns verbos pedem dois dativos para indicarem no

interesse de quem se faz alguma coisa, dativo chamado

de interesse, e a quem se destina um ato, uma coisa.

O dativo aparece as vezes como complemento de cer-

tos adjetivos, como por ex.: earns, caro a; fidelis, fiel a;

utilis, util a; idoneas, idoneo para; etc.

f) Ablativo

O ablativo latino, tendo suplantado, como vimos, o

instrumental e o locativo, e usado alem de sua funcao pro-

pria de ablativo, que e indicar afastamento, como instru-

mental, e como locativo. Numa palavra, e o caso do
.

ad-

junto circunstancial.

Como ablativo corresponde geralmente ao adjunto

circunstancial de lugar donde. Em sentido figurado, _e usa-

do nessa funcao como complemento de verbos e adjetivos

que indiquem afastamento. Como ablativo absoluto indica

tempo.

Como instrumental, corresponde geralmente aos ad-

judtos circunstanciais de modo, instrumento, causa, pre-

co'j relacao, etc.

Como locativo, adjunto circunstancial de lugar onde.
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u m e r

A's-vezes emprega-se o nome de povos no singular
com valor coletivo. Ex.: Romanus — os romanos.

Alguns substantivos, como por ex. : ciuitas, tendo si-

gnificacao coletiya, levam o verbo para o plural.
... A's vezes empregam-se no plural substantivos abstra-

tos, e adjetivos, e pronomes neutros substantivados.



CAPfTULO IV

>axe do adje

Em poetas e autores da deeadencia as vezes encon-

tram-se superlativos empregados por comparatives e vice-

versa, bem como formas de comparative) e superlativo nao

usadas pelos autores classicos.

§e o primeiro termo de uma comparacao estiyer no

nominativo ou no acusativo, o segundo podera ir para o

ablativo, acompanhado on nao do adverbio quam.
A's vezes o segundo termo da comparacao nao apare-

ce, caso em que o comparativo faz o verdadeiro papel de

superlativo atenuado. Ex.: longiora, breuiora, um pouco
longe, etc.

,

Quam, junto a um superlativo, reforca-o. A's vezes

acompanha-o o verbo posse.
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CAPiTULO V

Siritaxe do pronome

O rei'lexrvo sui, sibi, se, como o nosso reflexivo si,

refere-se sempre ao sujeito. Quando aparecem, porem, nu-

ma proposicao subordinada, geralmente se referem ao su-

jeito da oracao principal.

Frequentemente, ille equivale a um expletivo, quando

precede imediatamente a um substantivo, traduzindo-se

por o celebre, o notavel.

Isle, as vezes, e pejorativo.

Ipse concorda geralmente com o sujeito.

t^. ..J



CAPITULO VI

'

Smtaxe do verbo

Sentido e emprego dos tempos no indicativo

Presente: — Indica a\ acao em sua elaboracao, no

momento em que se rcaliza. Como em portugues, 6 latim

usa do presente historico para dar mais vigor a uma nar-

racao.

Imperfeito: — Indica uma acjio passada, -mas com
uma idea de duragao on repeticao.

Futuro: — Uma acao a realizar-se. Principal.ment.e

na 1" pessoa designava, as vezes, o desejo de realizar um
ato, optative.

Perfeito: — Primitivamente sem nogao temporal, in-

dicava um ato como terminado. Dai lhe veio mais tarde

a idea de tempo.

Mais que perfeito : — Indica uma acao passada em
relncao a outra, tambem passada.

Futuro perfeito: — E' o contrario do mais que per-

feito. Indica o resultado de uma acao futura, antes de ou-

tra tambem futura.

Imperativo

Tern so o presente e o futuro, que e usado prineipal-

mente nos textos de lei. Como e natural, nao tern o impe-
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rativo passado, pois ninguein da ordens para serem cum-
pridas no passado.

Subjuntivo

Depende da oracao principal. $e o verbo desta estiver

no presente on no futuro, o verbo da subordinada ira para
o subjuntivo, que e o modo da subordinacao, empregando-
se o presente on o perfeito; seo verbo da oracao princi-

pal estiver era urn tempo passado, o verbo da subordina-
da ficara no imDeri'eito ou mais que perfeito do subjun-
tivo. '

Infinito e participio

Teem o mesmo sentido e emprego dos tempos do :
in-

dicative

Emprego dos Modos

Assim de urn modo geral: — O indicativo e o modo
da afirmacao simples de um fato, e o modo da realidade.

O imperativo e o modo da ordem positiva, do inando. (O
imperativo negativo e tardio era latim e quase sempre pe-

rii'rastico.) O subjuntivo eo modo da subordinacao, da
hipotese, do potencial e irreal.

FORMAS NOMINAIS DO VERBO

Infinito: -— Pode ser empregado como em portugues

as reduzidas de infinito com a funcao de sujeito, objeto e

predicativo. Havia ainda o infinito historico, unico, cujo

sujeito em vez de i'r para o acusativo. ficava em nomina-
tivo.

Supino: — Em um e empregado com verbos que in-

dicam inovimento. O .supino em u, como coniplomenlo tie

alguns adjetivos: horribile uisu, horrivel de se ver.
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Gerundio: — E' coino que os casos declives do in-

finito. Assim, quando este deveria ser usado no genitivo,

no acusativo, no ablativo, usam-se desses casos do ge-

rundio.

Participio: — Empregado com parcimonia na epoca

classica, e de uso corrente, entretanto, como ablativo ab-

solute "Seruio Tulio regnante" (Cicero)

.
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Nero, impoi'ador quo ao assinai' a i)i*imeii'a jftetwi tie nioi'fce, lamen-
tou saber eserever. Tendo sido odticado por Seneca e Burro, os pi'i-

meiros eiisco anos de seu g-ovfirno i'omm cle cxli'aoi'dinaria tole-

rancia. Acusado de numerosos crimes, entrc onti'os o do assassinio

de sua mae e do incendio de lioma, 6 em geral considerado um
moustro, einbora alguns historiadores modernos tcntera rehabilita-lo



CONCLUSaO

CARACTERES GERAIS DA LINGUA

«'':'

I A tradicao romana refere que urn punhado de guer-

I ... reiros fundara, em territorio exiguo, a cidade que raais

I . tarde seria a dominadora do mundo, dando-lhe por mu-
ralhas o sulco aberto na terra pelo arado.

Os proprios romanos tomaram tal relate por lendario,

mas se atentarmos na lenda ingenua na aparencia e lhe

procurarmos a significacao, veremos que sintetiza de ma-
neira admiravel toda a Mstoria deste povo, cuja gran.de-

za tinha origem no manejo heroico das armas e no labor

rude dos campos.

Povo de agricultores e soldados, endurecidos na luta

perene contra a terra, que tinham que sanear e fertilizar,

e contra o homem vizinho que tinham que rechagar e

.veneer, crearam e desenvolveram, ate o mais alto grau, as

virtudes que, por excelencia, os deveriam preservar da

ruina: vigor intrepido, estrita disciplina, tenacidade que

nao raro chegava a obstinacao, sobriedade e um poder ad-

miravel de assimilacao e adaptacao.

Ora, a lingua de uma nacao, sendo o meio direto de

intercomunicacao do pensainento dos individuos que a

compoem, certo refletira, de um modo incisivo, a sua pro-

pria mentalidade.

Fazendo-se uma generalizacao do eonceito de Buffon s

quamio dizia que o estilo era o homem, poderemos iguah

mente afirmar que a lingua e o povo que a i'ala.



136 SINTESE DE GRAMATICA LATINA

Lingua de agricul tores e soldados, era na agricultura

e na milicia que frequentemente ia buscar o tei'mo de

comparacao com que exprimir pela metafora suas ideias,

seus sentimentos, procurando para traduzi-los vocabulos

concretos, ricos de expressao realista, portanto infensos

ao devaneio e as abstracoes.

Das palavras tomadas de emprestimo a lingua mili-

tar, citaremos entre outras: — excellere, dizia-se das ar-

mas de arremesso que ultrapassavam o alvo; praemium,

o que era reservado antes da pilhagem; e expressoes como
res gestae, que significava propriamente operacoes, fatos

militares e que tomou sentido generico de historia, relato

dos fatos; aram ex cloaca facere, exagerar, fazer de uma
cloaca cidadela.

Da agricultura ha tainbem numerosas palavra, co-

mo: delirare, tracar urn sulco tortuoso com o arado; ca-

lamitas, praga que destruia o calamo, o trigo; riualis, ri-

beirinho; adoria, recompensa militar, de ador, trigo esco-

lhido, etc.; pecunia, riqueza em gado.

Mesmo ao se referir a qualidades abstratas, procura-

vam os latinos valer-se de vocabulos que como que as re-

presentassem concretamente. Felix, significava propriamen-

te fertil; em sincerus, puro, franco, limpo, o povo julgava

ver uma imagem tirada da producao do mel sincerum,

isto e, j)uro, sem cera; imbecillus, fraco fisica e nioral-

inente, o que nao se apoiava em urn bordao, baculum.

Frequentemente no horror das simples abstracoes, osro-
inanos enfeixavam na mesma palavra as duas acepgoes

concreta e abstrata, fisica e moral: Virtus, forca fisica c

moral, coragem, virtude; turpitudo, fealdade fisica e pro-

priamente torpeza.

O vocabulario latino, comparado com o grego e com
"o de outras linguas anligas on modernas, era baslanle in-

ferior pelo numero de palavras. Essa pobreza vocabular,

entretanto, era como que procurada pelo escriipiilo da lin-

gua em receber termos novos, que lhe pareciam accesso-

rios, refletindo assim, de nm modo irrefutavel, a sobrieda-
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de dos roinanos dos primeiros tempos, tao infensos ao

luxo e as coniodidades que a riqueza lhes poderia facul-

tar. \.

A disciplina militar, rigorosa e intransigente, que im-

perava no acampamento, manii'estava-se na lingua que

procurava enquadrar-se em moldes rigidos, em que se des-

prezava o superfluo, reduzindo a morfologia flexivel e

abundante do indo-europeu, e procurando, numa tenden-

cia sempre niveladora, reduzir e eliminar as excecoes.

Esst disciplina aparece tambem na frase latina, cujos

termos fortemente ligados uns aos outros, ocupando cada

qual seu verdadeiro lugar e com funcao nitidamente

explicita, constituem as oracoes, e cada uma dessas arti-

culando-se sincronicamente, formam o periodo . "O principio

da subordinacao, pondera Weise, penetra toda a sintaxe

latina, isto e, a construcao das palavras e das proposi-

Qoes, e reina em latim mais fortemente do que nas on-

ti:as linguas indo-europeas .

"

Mas, uma qualidade havia entre os romanos que e co-

| mum ser silenciada — e o seu poder extraordinario de

I adaptacao e assimilacao, qualidades essas adqumdas em
I suas campanhas distantes de conquistadores de terras ion-

1; ginquas. Ela tambem se manifesta na lingua, que, ma-

j nejada por seus escritores do periodo classico, quando

1 imperava o helenismo em Roma, tornou-se mais flexivel

I e malizada para traduzir as argucias e subtilt;/as do pen-.

1 samento heleno, na torrente harmoniosa de urn Cicero.

1 Sintetizando todas essas qualidades, e, como que mi-

1 pavida dominando a todas, resta-lhe o extraordinario vi-

j gor, a rara grandiosidade desse conjunto solidamente

I ocnstituido, que e o periodo latino.

t Tudo isso fez do latim a lingua por excelencia do

i conquistador, do jurista, do administrador e, enfim, do

1 'orador. Foi tambem a lingua da moral e da poesia epica

;- a que se prestava admiravelmente pelo vigor das ex-

pressoes e pelo solene de sua frase. Pelo sobriedade e
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pelo poder admiravel de sintese de sua precisa concisao,

foi a lingua magestosa das epigrafes

.

Lingua de uma grande nacao, dominadora e em gran-

de parte civilizadora do mundo de entao, o latim reflete

em si a propria alma clesse povo e toda a facetada
civilizacao, de que e o maior e mais eloquente monuraen
to legado a posteridade.
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APeNDICE

o a© yerbo

Ja vimos como a classificacao dos verbos latinos em
quatro eonjugacoes e falha. Isso porque nao so nao se

adapta as f'ormas de acao completa, temas do perfectum,

como taiubem, mesmo quanto aos temas do infecium, re-.

une verbos com caracteristicas diversas. -

Vejamos, pois, mima revisao rapida, a mori'ologia do

verbq latino, : explicando-lhe a origem e significacao dos

elementos niorfieos de que se compoe.

\- desinencias pessqais

VOZ ATIVA

1& Pessoq. do Singular: — o: e a desinencia dos ver-

bos tematicosl* O m que aparece no indicativo presente do

verbq.tfH.jn, e uma antiga desinencia atematica. Essa desi-

nencia nada tern que ver com a terminacao m que apa-

rece nos outrps tempos e que representa uma desinencia

secundaria, f

2a Pessou do Singular: - s: esta desinencia represen-

ta tan to a dos verbos tematicos como a dos atematicos.

& Pessoa do Singular : — t : desde o terceird seculo

a. C. que clcsapareceu a distincao entre as desineneias se-

cundaria e primaria, lenclo predominado a primaria. Ha
' em latim arcaico vestigio da desinencia secundaria em for-

mas como sied. O. osco e o umbrio conservam a distincao.

Houve no latim da decadencia coni'usao entre o if e o de
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vice-versa, sendo que uo latim popular o i sofria frequen-

temente a apocope.

la Pessoa do Plural: — mus: esta desinencia e oriun-

da de *mos.

T Pessoa do Plural: — tis: esta desinencia deveria ser

te, corao no imperative A forma tis, provinda de *tes, pa-

rece ser por analogia com as outras pessoas.

3" Pessoa do Plural: — nt: como na terceira pessoa

do singular nao ha difcrenca entre desinencias primaria

e secundaria.

VOZ PASSIVA

A final r,. que aparece nas 1" e 3 a pessoas do singular

e plural, era uina caracteristica do anligo impessoal.

r Pessoa do Singular: — r. Se o verbo terminar por

o, acrescenta-se r a desinencia ativa, se terminar por m
substitue-se o m por r.

2 a Pessoa do Singular: — ris. Primitivamente a desi-

nencia era apenas re. Posteriormente acrescentou-se-lhe s;,

caracteristica da segunda pessoa, permanecendo ambas as

desinencias re e ris durante a epoca classica

.

3a Pessoa do Singular : — tur. Houve em latim conta-

minacao das desinencias de passiva impessoal e medio-

passiva, distintas em indo-europeu, dando como resultan-

te a desinencia tur.

l
a Pessoa do Plural: — mm. Acrescentou-se. a desi-

nencia ativa a caracteristica de passiva r.

2a Pessoa do Plural: — mini. Esta desinencia e de ori-

gem obscura, supondo-se ser originaria de uma forma no-

minal do verbo indo-europeu.

3 a Pessoa do Plural : — ntur. Como a terceira pessoa

do singular, provem de uma contaminacao das desinen-

cias de passiva impessoal e medio-passiva.

.->
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os e su

Imperfeito do indicativo: — ba. E' curioso notar-se

que o sufixo ba era uma especie de sufixo composto de
b, proveniente de uma sonorizacao de f, inais nm elemen-
to «

;
que era quern encerrava propriamente a ideia de im-

perfeito. Exceto no verbo sum, onde no imperfeito so apa-

rece o sufixo a, sempre o sufixo do imperfeito do indica-

tivo e representado por ba: -

Houve quern pret'endesse que o imperfeito provinha
do participio presente. Mas a explicacao proposta nao eom-
provava suficientemente a hipotese. Ao lado dos imper-
feitos em iebam, dos temas em i desenvorveu-se, desde o

latim arcaico, urn imperfeito em ibam, donde o portugues
tira o imperfeito dos seus verbos da 3" e 4* conjugates.

Futuro imperfeito: — Havia em latim classico dois

tipos de futuro imperfeito — um em b, que aparece nos
verbos da primeira e segunda conjugates; outro em a/e

para os verbos da terceira e quarta conjugacoes.

Futuro em "b": — Este futuro, que e o da primeira

e segunda conjugagoesj e como que a fusaodeum futu-

ro perifrastico, semelhante ao das linguas romanicas, crea-

do pelo latim para evitar a confusao com outros tempos.

Acreditou-se ser resultante da analogia com o imperfeito

em ba, mas a formacao e diversa e de uma epoca niuito

diferente, sendo a creacao do futuro uma innovacao recen-

te nas linguas indo-europeas . Verbos da quarta conjuga-

cao apresentam, as vezes, por analogia, o futuro, tambem,
em b, desde a epoca arcaica ate o latim da decadencia.

Futuro em "a/e": — Como dissemos, o futuro eunia
creacao recente nas linguas indo-europeas, valendo-se es-

tas do subjuntivo, quando pretendiam referir-se a um fato

futuro. O latim conserva um vestigio deste estado de coi-

sas em seu futuro em e proveniente de um antigo sufixo

e de subjuntivo, que, antes da epoca historica, compelia

com o sufixo a. A primeira pessoa do singular apresenla
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o sufixo a do subjuntivo latino para evitar anfibologia com
o presente do indicativo, e, parece-me, tambem, por mo'-
tivos de ordem semantica..

Houve ainda uma sufixo arcaico para o futuro em s,

que aparece ainda na epoca classica, principalmente em
formulas juridicas on religiosas, exemplo: faxo, por /«-
ciam.

Presente do subjuntivo: — Ao tratarmos do futuro
imperfeito, ja nos referimos aos dois sufixos do presente
do subjuntivo a e e. Assim, o sufixo e ficou para os ver-
bos da primeira conjugacao e o sufixo a para os- das de-
mais.

O subjuntivo latino assimilou as
. formas do antigo

optativo, que deixou, entretanto, alguns vestigios em ver-
bos atematicos: sum,- presente do sujuntivo sim; edo, pre-
sente do subjuntivo edim; nolo, presente do subjuntivo
uelim. Em alguns verbos teinaticos tambem costuma apa-
recer, mas, com um caracter acentuado de optativo. Ex.

:

"utinam me diui adaxint". . . (Plauto).

Imperfeito do subjuntivo: — A semelhanca do pre-
fixo do imperfeito do subjuntivo e do infinito presente,
que so diferiam pela desigualdade de quantidade da vogal,
dlevou-nos a repetir, como artificio didatico, a regra empi-
rica da derivacao do imperfeito do subjuntivo.

^
Primitivamente este sufixo era se, verificando-se de-

pois o rotacismo. Guarda, entretanto, sua forma primitiva
no verbo sum e no verbo edo: essem e essem. No verbo
uolo aparece assimilado pelo I do radical, dai a forma
uellem. com 11.

Imperativo presente: — Na voz ativa, no singular, e
representado pelo tema puro e no plural pelo acrescimo
da desinencia te a que ja nos referimos. Vimos na forma-
cao de tempos como na terceira conjugacao o imperativo
no singular apresenta o tema acompanhado da vogal c. Os
verbos dico, duco, facio e fero aparecem, entretanto, na
epoca classica com o tema puro: die, due, fac e fer.

•

'"-. '
; xo

•'.



144 siNTESE DE GRAMATICA LATINA

Voz Passiva : — Na voz passiva o imperative) tomava
as desinencias das segundas pessoas do indicative) presente
passive

Imperativo futuro : — Voz ativa — As formas do
plural sao analogicas. A desinencia to do singular, prove-

nience de tod, e devida ao ablativo singular de antigo pro-

nome anterior a tradicao escrita.

Voz passiva : — Acrescenta-se r as desinencias ativas

.

Aparecem, entretanto, na lingua antiga e mesrao Ci-

cero ao citar textos de lei as emprega, as formas to e nto
como passivas.

O imperativo em mino na segunda e terceira pessoas
do singular e analogico.

Formas nominais

Infinito presente : — Tanto na voz ativa como na
passiva e uma forma casual de substantive Vimos como
nessa declinacao verbal o gerundio como que representa
os casos decliyes do infinito, equivalente, pois, a um no-
minativo. O infinito presente ativo tern por sufixo se, que
depois, com o .^ intervocalico, passou a re pelo roiacismo.

O infinito passivo tern por caracteristica a vogal i, sim-
plesmente unida ao tema nos verbos da terceira conjuga-
gao e precedida de r nos das demais. Qs infinites em ier

e Tier sao arcaicos e obscuros.

Participio presente: — Ativo ,— O participio pre-

sente nao e comum a voz passiva. So os verbos depoentes
possuem participio presente e isso porque eles teem signi-

ficacao ativa. O sufixo e nt havendo ensurdecimeuto da 3in-

guo-dental antes da sibilante no nominativo.

Gerundio: — Tern por sufixo nd. Como ja dissemos,
repsresenta os casos declives do infinito presente.
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Gerijndivo: — Ao gerundio se prende o gerundivo ou
participio do futuro passivo, que e a forma adjet iva do
gerundio ndus, nda, ndum: A lingua arcaica tinha alguns
gerundivos em bundus, corao moribiindus, pudibundus,
que, evitados pela lingua classicaa sc mantiveram na lin-

gua popular, passando assim as linguas romanicas.

Tempos de agao completa

Perfectum: —- O perfeito latino exprimia apenas que
uma determinada acao estava terminada. Vimos como a
nocao temporal, propriamente, a principio lhe era es-
tranha.

Do ponto de vista morfologico apresenta a particula-

ridade de ter formas proprias so para a voz ativa. Ainda
assim, ja comecava a sofrer em lalirn a concurrencia de
uma formacao perifrastica habeo amatum (que depois se

desenvolveu nas linguas romanicas, predominando, por
exemplo, hoje em trances). Para o voz passiva recorria a
uma conjugacao perifrastica com o auxilio do verbo sum,
formacao esta que se estendeu aos proprios tempos do
infcctum, a unica atualmente usada pelas linguas deri-
vadas do latim.

Ha ainda a notar que todos os temas derivados do
perfeito tinham, alem do sufixo propriamente temporal,
um infixo is que se mantinha intacto antes de consoante
e se abrandava em er antes de vogal.

DESINeNCIAS do perfeito do INDICATIVO

la Pessoa do Singular: — A desinencia re resullante
de um antigo ditongo ei.

2 a Pessoa do Singular: — isti: — Quanto ao is ja nos
referimos; li e representada por tei na lingua arcaica.

3 a Pessoa do Singular: — Primitivamente houve duas
de.sinem.-ias ed. desinencia secundaria comum na lingua a?>
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caiea, e it, desinencia primaria apresentando uina forma

arcaiea eit. Acabou predominando a desinencia primaria.

la Pessoa do Plural: — E' a mesma desinencia do

presente. -

2
a Pessoa do Plural: — E* composta do infixo de pre-

terito is, mais a desinencia lis, caracteristica. da 2a pessoa

do plural.

So, Pessoa do Plural: — Aparecem tres desinencias:

ere de urn emprego raro, sendo evitada pela prosa classi-

ca e usada no verso por necessidades metricas; erunt, que

era a forma sempre usada na lingua falada e depois per-

petuada nas linguas romanicasj e erunt, uma contamma-

cao das duas primeiras, ere e erunt.

TEMPOS DERIVADOS DO PERFEITO

Mais que perfeito do indicativo: — Infixo is mais a

caracteristica do imperfcito a e desinencias pessoais

.

FUTURO PERFEITO E PERFEITO DO SUBJUNTIVO
I — PrO-

vem de antigo subjuntrvo e optativo. A diferenca que pri-

oritivamente havia entre os dois tempos desapareceu con-

servando-se como unico vestigio na primeira pessoa do sin-

gular ero e erim.

MAfs que perfeito do subjuntivo : — Infixo is, mais

sufixo de iinperfeito do subjuntivo se, mais desinencias

pessoais.

'

Formas nomipals ..

Infinito perfeito : — Infixo is, mais sufixo se de infi-

nito.

. PARTTcirio passado: — Primitivamente era indepen-

dente do tema do perfectum, ligando-se diretamente ao

verbo sen sufixo to. Gumpre tambem observar que o parti-

ii

mmgi^s, \- ': -••
- ;

-.^ v.- ,v-'". v;. i^ -u\ ;; :*m^.mm
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cipio em to, que correspondia a lira adjetivo, era de for-

maeao diversa da do supino em In, que correspondia a um
substantivo.

Partigipio futuro: - O participio futuro ligava-se

ao participio passado, enquanto o infinito futuro e forma-

do do supino mais uma forma esoni ou eroni de infinito

arcaico, valendo, pois, por uma formaeao perifraslica.

tonjiigagoes

l" CONJUGAQAO

A primeira eonjugacao, que era constituida por ver-

bos com o tenia cm .a, era for.ma.da principalmente por

verbos derivados de substantivos ou adjetivos chamados
por isso denominativos. Havia alguns vestigios de verbos

aternaticos e outros verbos de formaeao sufixal, como os

iterativos.

Era a mais produtiva das conjugacoes latinas, para

a qua! ingressavam os verbos oriundos de outras linguas.

Denominativos: — Eram primitivamente derivados de

noines da primeira declinacao, exeinplo: corona — corono,

Posteriormente encontram-se denominativos provenientes

de outras declinacoes, assim como: seruo de serum; lau.do

de laus, dis; celebro de celeber, is, e; fluctao, de flucius;

glaucio, de giaucies. Grande numero de denominativos pas-

sou para o portugues: louvar, flutuar, celebrar, etc.

Os verbos chamados primarios podem ter radical mo-
monossilabico como sto, do ou dissilabico como seco, plico. A
estes verbos geralmente correspondem perfeitos que se

afastam do paradigma, ou por outra, o tema do perfectum

destes verbos nao segue a primeira eonjugacao. Uns for-

main-no por redobro: do, dedi; sto, sieii; outros por alon-

gamento, como iiuio, ium; lano, laid; outros, enfin:, cjiii* .

nao apresenlam a vogal tematica da i>rimeira conjugac.iio
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nos temas clo perfectum : crepo—crepui, seco—seem, §o-

no—sonui.

Iterativos: — Apresentam os sul'ixos to, ito ou tito.

Eram formados do participio em to. Serviam como que de

superlativo do verbo de que se derivavam, sendo por isso

mais expressivos. Eram de largo emprego na lingua arcai-

ca, sendo, entretanto, usados corn parcimonia pelos eseri-

tores classicos. Mas o seu emprego sempre frequente na

lingua falada os fez chegar ao periodo da decadencia, onde.

acabaram por suplantar as suas formas primitivas que

vieram substituir, dando-lhes uma conjugacao regular. En-

fiin, chegararn ate as linguas romanicas, onde nao se en-

contram os seus primitivos.

2 a CONJUGACAO

Na segunda conjugacao encontram-se numerosos ver-

bos :
intransitivos. Divide-se em: verbos primarios, em e;

verbos de estado; verbos causativos; verbos denominativos.

Os verbos de estado — sao geralmente intransitivos e

nao apresentam a vogal tematica no perfectum. Ex.: iaceo
—- iacui, placeo — placui, taceo — tacui.

Os causativos — Pelo proprio sentido, eram geralmen-

te transitivos, havendo ate alguns que se construiam com
dois acusativos, como doceo por exemplo.

A formacao do preterito e diferente de uns para os

outros: alguns recorrem ao redobro, como mordeo —.mo-.,

mordi; outros ao alongainento : mono — mount; outros

ao preterito em ui; moneo — monui; enfim, alguns ao

preterito em s: suadeo, suasi.

\
" Os denominaiivos — derivam-se quase todos da 2

a

'declinacao, temas em o|e, ex.: calico, de callus; albeo de al-

hus; diurn <le durus. Ha-os tainb*.Mii de oidTu.-'.vnms: sc-

neo de senex; sordeo de sordes.
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Os primdrios — sao antigos atematicos . Ex. : neo,

pleo, etc.

3 a CONJUGACAO

A terceira conjugacao e a que conta o maior numero
de verbos tematicos, sendo classificados segundo a vagal
do radical.

Assim, ha verbos:

1) — Com a vogal radical a oil a. Ex: uddo e cairo.

2) -— Com a vogal do radical e on e: — cedo e emo.
'A) — Com a vogal radical i on i: — dico e frigo.

4) — Com a vogal radical 6 on o: — rodo e colo.

5) —Com a vogal radical u on ii: —- iiro e fiiro.

Alem desses, ainda os ha com os ditongos ae ou qu e

formados por redobro: quaero, plaudo, bibo.

Podemos, enfim, acrescentar duas classes para termi-

narmos os verbos da terceira conjugacao: verbos com afi-

xo (sufixo ou infixo) e verbos denominativos.

4a CONJUGACAO

Como vimos ao tratar das conjugacoes, uma das incon-

sequencias da classificacao tradicional era colocar os ver-

bos como capio, por exemplo, entre os verbos da 3a con-

jugacao. Voltaremos agora a tratar da questao.

A quarta conjugacao divide-se em dois gru^os: 1) o

dos verbos em que a terminaQao io provem de um sufixo;

2) odos verbos denominativos.

Os do 1" grupo, todos provindos do sufixo *ye, sub-

dividem-se, em virtude de uma lei a que poderemos deno-

' minar ritmica, porque se baseia justamente no ritmo da

'palavra. Quando o sufixo vier depois de uma silaba breve

interior, que por seu turno venha precedida de uma sila-

ba longa, ou quando vier depois de uma silaba breve ini-
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cial terminada por oclusiva, e breve. Quando vier depois

de uma silaba longa ou de duas silabas breves, e iongo,

Assim temos os verbos facio, *facise, facere; rapio, *rapi-

se, rapere; conspicio, *conspicise, conspicere; audio, audl-

re; aperio, aperire.

Os denominativos — proveem quase todos dos temas
em i. Exemplo: finis, firiire; rudis, eradir-e.

Ha ainda na quaiia conjugacao ism linico causativo
— sopio.
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